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3-  سخن سردبیر
 نگــرش راهبــردی عــراق بــه گفتگوهــای 
ايــران و عربســتان : حرکتــی اخالقــی يــا 

اولويتــی راهبــردی؟

9-ايران گروگان بحران اوکراين؟

ــانت  ــی کومرس ــۀ روس ــه ای از روزنام   مقال
کــه بــه نشــق روســیه در مذاکــرات هســته ای 
ــم  ــتۀ خان ــردازد.  نوش ــرب می پ ــران و غ اي

ــا. ــا بفنکاي ماريان

14-چین با تضاد بزرگی بین سیاست و اقتصاد خود مواجه است

ــوس ،  ــورج مگن ــا ج ــادی  ب ــی اقتص  گفتگوي
اقتصــاددان، دربــارۀ مشــکالت ســرمايه گذاری 
در چیــن و تعــارض سیاســت های ايــن دولــت 

ــف.  ــای مختل در حوزه ه

19- مقتضيات زمان و تحوِل ديپلماسی

 مقالــه ای اســت از دکتــر مريــم خالقی نــژاد، 
مديــر گــروه  ديپلماســی فرهنــگ، هنــر 
ايرانــی مطالعــات  انجمــن  در  و ســینما، 

ــیايی آس

23-جنگ روسيه در اوکراين؛ پيوند داخلی، 
همسايگی و سياست خارجی

مقالــه ای بــه قلــم اســتفان مايســتر کــه بــه تاثیــر جنــگ 
می پــردازد.  روســیه  خارجــی  روابــط  بــر  اوکرايــن 
ــه  ــوع پرداخت ــن موض ــه اي ــرب ب ــگاه  غ ــنده از ن نويس

ــت.  اس

28- حفاظت از امنیت غذايی چین در برابر خطرات ژئوپلیتیکی

ــا  ــی چاين ــۀ چین ــادی از روزنام ــه ای اقتص مقال
ــی  ــران جهان ــر بح ــه تاثی ــه ب ــت ک ــی اس ديل
ــن  ــندگان اي ــردازد. نويس ــن می پ ــر چی ــذا، ب غ
مقالــه، کــوی نینگبــو و ژائــو دوانیانــگ هســتند. 

 ُسداد الصالحی، مطلبی را برای نشريۀ  
میدل ايست آی MEE نوشته است که به نفوذ 

ايران در سنجار عراق می پردازد. گرايش مطلب، 
چندان به سود ايران نیست و تقريبا ضد ايرانی 

است. 

ــه و  ــاِن ترکی ــه میــدان جنگــی می ــه ســنجار عــراق ب 32-چگون
ــران تبديــل شــد؟ اي
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سخن سردبیر

ــرای  ــبزی ب ــک س ــراغ کوچ ــدن چ ــن ش ــی روش ــی حت  گاه
ــه اقتصــاد بعضــی کشــورهای منطقــه  کاهــش تحريم هــا، ب
آســیب مــی زد و می زنــد. بــرای نمونــه، تــالش ايــران 
ــت  ــی اش در دوران رياس ــاوگان هواپیماي ــازی ن ــرای بازس ب
جمهــوری روحانــی، زنــگ خطــر را بــرای شــرکت های 
هواپیمايــی امــارات، طیــران الخلیــج قطــر و تورکیــش 
ــات  ــی کــه اطالع ــدا درآورد، تــا آن جاي ــه ص ــز ب ايرالين

نگــرش راهبــردی عــراق بــه گفتگوهــای 
ایــران و عربســتان : حرکتــی اخالقــی یــا 

اولویتــی راهبــردی؟

ــر  ــش از ه ــورها، پی ــان کش ــری می ــوال میانجی گ  اص
ــن اقــدام ــز، اهمیتــی اخالقــی دارد. دولت هــا از اي  چی
ــود ــی خ ــتیژ بین الملل ــا پرس ــت ي ــش حیثی ــر افزاي  به
برقــراری حــال،  ايــن  بــا  می کننــد.   بهره بــرداری 
ــرۀ ــد در زم ــه ای می توان ــر منطق ــات در ه ــش و ثب  آرام
 آرزوهــای بعضــی دولت هــای همســايه نیــز قــرار
 داشــته باشــد. بــه ويــژه، دولت هايــی کــه از تنش هــای
آرزويــی، چنیــن  امــا  می بیننــد،  زيــان   منطقــه ای 
 ضرورتــا اصلــی مســلم نیســت. بــرای نمونــه، در دوران
 جنــگ ايــران و عــراق و ســپس، دوران تحريــم ايــران در
 عرصــۀ بین المللــی، دو کشــور ترکیــه و امــارات متحــدۀ
 عربــی، از ايــن رويدادهــای خــوش ُيمــِن پــی در پــی،
ــان ــزی اقتصادش ــوال، پايه ري ــا اص ــازی و ي ــرای بازس  ب

ــد ــن برده ان ــای بنیادي .بهره ه

ــرکت ها  ــن ش ــی از اي ــنگین بعض ــی س ــرده از الب ــت پ پش
در کنگــره آمريــکا، بــرای جلوگیــری از انجــام ايــن معاملــه  

خبــر می دهــد. ۱
ــاوت اســت.  ــت کامــال متف ــن وضعی ــرای عــراق، اي ــا ب  ام
پرســش اصلــی ايــن مقالــه، معطــوف آن اســت کــه اهمیــت 
ــری  ــا میانجیگ ــعودی، ب ــتان س ــران و عربس ــای اي گفتگوه
عــراق، بــرای دولــت بغــداد در چــه حــد اســت؟ آيــا 

ــۀ  ــول آن در عرص ــوع معم ــادی از ن ــری ع ــا میانجی گ صرف
ــت؟ ــتر اس ــت آن بیش ــۀ اهمی ــا درج ــت، ي ــی اس بین الملل

 عراق آوردگاه ایران و عربستان
 هنگامــی کــه در دی مــاه ۱۳۹۴، روابــط ايــران و عربســتان 
ــده و در  ــدی فزاين ــور در رون ــد، دو کش ــع ش ــعودی قط س
جنگــی نیابتــی در برابــر هــم صف آرايــی کردنــد.۲ هرچنــد 
ــود،  ــی ب ــن روياروي ــی اي ــای اصل ــی از میدان ه ــن يک يم

ــود،  ــال ب ــن فع ــران يم ــش از بح ــه پی ــدی ک ــدان بع ــا می ام
ــعودی در  ــان س ــوم جهادجوي ــه هج ــود ک ــراق ب آوردگاه ع
ــن  ــول در آيی ــوی معم ــق الگ ــادی طب ــای جه ــب گروه ه قال
وهابــی- حنبلــی، از ديربــاز، آن را بــه قبلــه گاه توريســم 

ــود. ۳ ــرده ب ــل ک ــادی تبدي جه
 دولت هــای پیــش از دولــت کاظمــی نخســت وزيــر فعلــی 
ــا ايــران داشــتند. بــه  عــراق، روابــط کــم و بیــش گرم تــری ب
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ــه  ــی ب ــت عراق ــز و درش ــای ري ــفر مقام ه ــه س ــه ای ک گون
ــته  ــدی انگاش ــعودی ها ج ــوی س ــا از س ــه تنه ــاض، ن ري
خبرنــگاران  و  روزنامه نــگاران  ديــد  از  بلکــه  نمی شــد، 
ــی  ــران تلق ــه ته ــی ب ــی دهن کج ــری، نوع ــبکه های خب ش
ــس  ــه پ ــل دوران بالفاصل ــوان ادواری مث ــايد بت ــد. ش می ش
از ســقوط عــراق بــه دســت آمريــکا، مثــال در دوران نخســت 
ــه از  ــاری ک ــیار زيب ــا وزارت هش ــالوی ي ــاد ع ــری اي وزي
ــدی  ــتثنای ج ــد اس ــاِن چن ــه س ــت، ب ــان می گرف ــل فرم اربی

ــود. ۴ ــه ش ــر گرفت در نظ
 بــا ايــن حــال، بــا آمــدن مصطفــی الکاظمــی کــه پیوندهــای 
عمیقــی بــا ايــاالت متحــده و غــرب داشــت، ايــن احتمــال 
ــدت  ــیم، ش ــران باش ــه اي ــراق ب ــردن ع ــت ک ــاهد پش ــه ش ک
ــداوم  ــه ت ــدی ب ــه امی ــری ک ــت وزي ــال نخس ــت و عم گرف
فعالیــت بی دغدغــه اش نداشــت، خــود را در محاصــرۀ 
آزرده  او  از شــايعات غربگرايــی  ديــد کــه  جريان هايــی 
ــواِن  ــا عن ــران از او هــم، ب ــی اي ــت زبان ــی حماي ــد. حت بودن
تاکتیــک فوتبالــی »رهــا کــردن تــوپ بــرای حريــف و حفــظ 

ــد. ۵ ــل ش ــن« تحلی زمی
ــود.  ــعودی ب ــتان س ــا عربس ــط ب ــدی او، رواب ــکل بع  مش
ســعودی ها شــرايط دشــواری در عــراق دارنــد. عــراق امتــداد 
ــت و  ــی اس ــی و مذهب ــاظ جغرافیاي ــه لح ــران ب ــی اي طبیع
همیــن، زمینه هــای مناســبی را بــرای مانورهــای ايــران فراهــم 
می کنــد، امــا ســعودی ها نــه تنهــا چنیــن شــرايطی ندارنــد، 
ــنگینی  ــوه های س ــد رش ــر کاری باي ــام ه ــرای انج ــه ب بلک
بپردازنــد و تــا زمــان تــداوم ايــن رشــوه ها، تاحــدودی بعضی 
ــه  ــو آن ک ــود. گ ــق می ش ــان محق ــاه مدتش ــداف کوت از اه
اغلــب ايــن اهــداف، بــا واکنــش بســیار ســنگین و پرهزينــه 

ــود. ــه رو می ش ــران رو ب اي
ــور در  ــان دو کش ــنگینی می ــی س ــگ نیابت ــر جن ــن ام  همی
آوردگاه عــراق ايجــاد کــرده بــود و همچنــان هــم بــا شــدت 

ــه دارد. ۶ ــی ادام ــف تناوب و ضع
 تالش دولت بغداد برای میانجی گری

ــی در  ــت کاظم ــدد دول ــداف متع ــرايطی، اه ــن ش  در چنی
ــعودی  ــتان س ــران و عربس ــان اي ــه ای می ــاد موازن ــرو ايج گ
اســت. بــه تعبیــر بهتــر، مصطفــی الکاظمــی، بــرای انجــام 
هرگونــه تحــرک راهبــردی در ادارۀ کشــور، بــه شــدت نیازمند 
آن اســت کــه بــه دو قطبــی میــان ايــران و عربســتان ســعودی 

ــان دهــد. ۷ در کشــورش پاي
ــه ســبب ضعــف و ناتوانــی حکومــت مرکــزی در عــراق،   ب
ــران  ــا اي ــط ب ــوب رواب ــنی، در چهارچ ــیعی- س ــکاف ش ش

واقع بینانــه  کاظمــی  و  اســت  يافتــه  نمــود  عربســتان  و 
ــا  ــز ب ــدت، ج ــان م ــت کم در می ــه دس ــت ک ــرده اس درک ک
برقــراری آرامــش و آســايش میــان تهــران و ريــاض نمی توانــد 

ــد. ــار کن ــراق را مه ــی ع ــت آوردگاه وضعی
ــه  ــی، ب ــی الکاظم ــه مصطف ــت ک ــبب اس ــن س ــه همی  ب
میانجی گــری میــان ايــران و عربســتان، باالتــر از عــرف 
ــتراتژی  ــرد و اس ــان راهب ــه س ــری، ب ــر میانجی گ ــم ب حاک
می نگــرد و نــه صرفــا عملــی اخالقــی، حیثیتــی يــا تاکتیکــی 

ــی. ــداف مل ــبرد اه ــرای پیش ب
ــی و  ــت داخل ــر سیاس ــاض ب ی ــران و ر ــق ته ــار تواف  آث

ــراق ــی ع خارج
ــرز  ــات و ط ــر ادبی ــا ه ــه، ب ــی، واقع بینان ــی الکاظم  مصطف
ــه اســت کــه بخشــی از احــزاب و  تفکــری کــه دارد، دريافت
اقشــار جامعــۀ عــراق بــا ايــران روابــط تعییــن کننــده دارنــد. 
بــا حســاب سرانگشــتی، ايــن احــزاب و اقشــاری کــه در پــی 
آن هــا هســتند، از ايــران بــه ســان عامــل موجوديــت يا دســت 
ــه،  ــرای نمون ــد. ب ــره می گیرن ــان به ــی موجوديتش ــم، حام ک
صــرف عضويــت در حــزب الدعــوه، مهمتريــن حــزب 
ايده ئولوژيــک شــیعی )در برابــر احــزاب قبیلــه ای( تــا پیــش 
از ۲۰۰۳ میــالدی،  حتــی اگــر در حــد اتهــام اثبات ناپذيــر 

ــم  ــت. مته ــدام نداش ــر از اع ــی کمت ــود، مجازات ــم می ب ه
ــف  ــه لط ــدوار ب ــدام، امی ــت اع ــارۀ کیفی ــد درب ــط باي فق
خداونــد می بــود کــه بــا تیربــاران يــا طنــاب دار، بــا خوشــی 
دســتگاه  های  بــه  کارش  و  می رفــت  دنیــا  از  خرمــی  و 
ــیده  ــره کش ــواد منفج ــتفاده از م ــا اس ــرگ ب ــا م ــالخی و ي س

۸ نمی شــد. 
 چنیــن حزبــی، حــاال بــه روابــط بــا ايــران، بــه ســان اهرمــی 
راهبــردی می نگــرد. چــون هــر آن ممکــن اســت حکومتــی 
ــد کــه همــان روش هــای صــدام  ــه ســر کار بیاي در بغــداد ب
ــی  ــرد. حت ــش بگی ــیعه در پی ــزاب ش ــارۀ اح ــین را درب حس
ــارۀ  ــدر، درب ــدی ص ــع مقت ــدر تاب ــار الص ــل تی ــی مث احزاب
اتــکا بــه ايــران، هرچنــد زيرجلــدی عمــل می کنــد و گاهــی 
ــی  ــا وسواس ــه دارد، ام ــران زاوي ــا اي ــد ب ــود می کن ــم وانم ه

ــدارد.۹ ــر از حــزب الدعــوه ن کمت
 همــۀ شــیعیان کــم و بیــش، چنیــن وضعیتــی دارند. بــا کمال 
صراحــت و بنــا بــه اطالعــات شــخصی خــودم می نويســم، 
حتــی احــزاب شــیعی مخالــف ايــران، بــه ايــن ســبب، عنــان 
ــد  ــارت می کنن ــی و جس ــوده اند و بی پرواي ــتاخی را گش گس
ــل دوران  ــرايطی مث ــراری ش ــورت برق ــد در ص ــه مطمئنن ک
ــور  ــی مجب ــی نخواه ــران خواه ــث، اي ــزب بع ــت ح حکوم

ــه  ــد ک ــی نمی بیین ــد و ضرورت ــت کن ــا حماي ــت از آن ه اس
بــرای چنیــن حمايــت احتمالــی، از همکنــون هزينــه کننــد.
در طــرف مقابــل، جريــان ســنی و احــزاب ريــز و درشــتش 
ــی  ــی احزاب ــتند، حت ــه ای هس ــی قبیل ــه همگ ــد ک ــرار دارن ق
ــال  ــد. مث ــک دارن ــی ايده ئولوژي ــد نگاه ــود می کنن ــه وانم ک
حــزب بعــث عــراق کــه زيرزمینــی اســت در قالــب قبايلــی 
ــت  ــر فعالی ــا البوناص ــر ي ــون، النواص ــو ع ــم، الب ــل دلی مث
عربســتان  لطــف  و  فضــل  بــه  هــم  اين هــا  می کننــد. 

ســعودی چشــم دوخته انــد. ۱۰
ــم، بســیاری  ــا حکومــت عربســتان بگذري ــط ب  اگــر از رواب
ــتان، اردن  ــدادی در عربس ــما امت ــا رس ــزاب، ي ــن اح از اي
و ســوريه دارنــد، مثــل همیــن قبیلــۀ دلیــم و يــا قبايــل 
همپیمانــی دارنــد کــه در عربســتان حضــور دارنــد. بــه 
يــا  و  شــیعه  مخالــف  مذهبــی  جريان هــای  عــالوه، 
احــزاب  فعالیــت  دوران  طــول  در  افراطــی،  ســنی های 
مســلح و حکومت هــای ســلفی و جهــادی در عــراق و 
ــا آن هــا داشــتند. بخــش  ســوريه، پیوندهــای مســتحکمی ب
ــراق  ــه ع ــتان و اردن ب ــال، از عربس ــای فع ــی از نیروه مهم
ــه در  ــاوی ک ــب الزرق ــه ابومصع ــدند. از جمل ــزام می ش اع
ــنی در  ــبه نظامیان س ــرکوب ش ــس از س ــپتامبر ۲۰۰۵ و پ س
ــیعیان  ــد ش ــراق، ض ــش ع ــای ارت ــت نیروه ــه دس ــر ب تلعف
ــق  ــی در مناط ــته بمب گذاری هاي ــرد و رش ــاد ک ــالن جه اع
ــت  ــای تح ــیاری از نیروه ــت. بس ــه راه انداخ ــین ب شیعه نش
ــراق  ــنی ع ــل س ــب قباي ــه در قال ــد ک ــعودی بودن ــرش س ام

ــد. ۱۱ ــده بودن ــه ش پذيرفت
ــتان  ــای عربس ــودن برنامه ه ــور ب ــول مح ــدی، پ ــۀ بع  نکت
ــودش  ــت خ ــواداران ثاب ــه ه ــول، همیش ــت و پ ــعودی اس س
را دارد. بــه گونــه ای کــه حتــی بعضــی از شــیعیان، از جملــه 
ــرم  ــوان ک ــورداری از خ ــرای برخ ــره، ب ــهر ناص ــیعیان ش ش
ــه انجــام تظاهــرات ضــد ايرانــی می کننــد  ريــاض، اقــدام ب
ــی ســعودی، همــه  ــای مال ــن هداي ــان يافت ــه محــض پاي و ب

ــردد. ۱۲ ــاز می گ ــودش ب ــای خ ــر ج ــز س چی
 در حــال حاضــر، بــا توجــه بــه تحــرکات طــرف مقابــل يــا 
دســت کــم بــه بهانــۀ آن، نــه ايــران و نــه عربســتان، حاضــر 
ــد و در  ــان بردارن ــت متحدانش ــت از حماي ــه دس ــتند ک نیس
چنیــن شــرايطی، دولــت عــراق جنبــۀ کامــال ثانويــه و 

حاشــیه ای می يابــد.
 دولــت عــراق امیــدوار اســت کــه اگــر توافقــی میــان ايــران 
و عربســتان صــورت کامــل و جامــع پذيــرد، آن گاه، دســت 

کــم می توانــد رهبــری ايــن ارکســتر پــر ســر و صــدا و
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ــش  ــدۀ اعضاي ــش عم ــرد و بخ ــده بگی ــوان را برعه ناهمخ
ــک  ــا ت ــد و ب ــتی را بنوازن ــوای يکدس ــه ن ــد ک ــد کن را متقاع
مضــراب زنــان زبــان نفهــم کــه آن وقــت از حمايــت ايــران و 
عربســتان برخــوردار نیســتند، بــا قــوۀ قهريــه برخــورد کنــد و 

بــه کشــور ســامانی ببخشــد.
نتیجه گیری

ــت  ــتان، ماموري ــران و عربس ــط اي ــود رواب ــی بهب ــر زمان اگ
ــراق  ــۀ ع ــور خارج ــر ام ــین، وزي ــؤاد حس ــرای ف ــواری ب دش
بــود، اکنــون بــا توجــه بــه ســرخوردگی حکومــت ريــاض از 
ــی   ــی در پ ــات پ ــکا و ضرب ــر آمري ــم ب ــای حاک دموکرات ه
ــک  ــتان، از ي ــی عربس ــاختارهای حیات ــه س ــا ب ــت صنع دول
ســو و تمايــل ايــران بــه کاهــش تنــش بــا عربســتان ســعودی 
ديگــر،  از ســوی  آن،  بــا  متوازن تــری  روابــط  برقــرار  و 
ــالخوردۀ  ــۀ س ــر خارج ــش روی وزي ــددی پی ــات متع امکان
عــراق قــرار دارد و او می کوشــد بــا ســرمايه گذاری بــر 
ــه  ــه را ب ــات، ســرانجام دو رقیــب و خصــم ديرين ــن امکان اي
ــن روزهــا، او  ــد. اي ــق متقاعــد کن ــن ســطحی از تواف پذيرفت
ــر  ــر از همیشــه اســت و از فضــای مثبــت حاکــم ب امیدوارت

مذاکــرات ســخن می گويــد . ۱۳

منابع: )جمالت زير را در گوگل، جستجو کنید!(
۱- تضمیــن امنیتــی؛ خواســت امــارات و اســرائیل از آمريــکا 

در ازای برجــام- دويچــه ولــه

ــديد،  ــت ش ــال ۲۰۱۶: خصوم ــتان در س ــران و عربس ۲- اي
ــه ــی محــدود- دويچــه ول همگراي

اقدامــات  از  را  عربســتان  نمی تــوان  چــرا  گــزارش|   -۳
تروريســتی در عــراق جــدا دانســت؟ 

۴- بــرای برقــراری تــوازن در روابــط عــراق، ايران و عربســتان 
ديــر شــده اســت و نفــوذ ايــران در عــراق ســال ها زودتــر از 
ســعودی ها انجــام شــد. بــرای پايــان ايــن وضعیــت بســیار 

ديــر شــده اســت.
۵- مصصطفی الکاظمی کیست؟

 HOW SAUDI ARABIA PUSHED IRAQ-۶
INTO THE ARMS OF IRAN

 AN AWKWARD TRIANGLE: IRAQ,  -۷
IRAN, AND SAUDI ARABIA

 HOW IRAQ’S RELATIONSHIP WITH  -۸
 IRAN SHIFTED AFTER THE FALL OF

SADDAM HUSSEIN
۹- مقتدی صدر؛ متحد ايران در عراق؟

۱۰– قبائل حزب البعث العراقی
۱۱- سالسه خبیثه للقاعده فی العراق

۱۲- پول پاشی سعودی ها در انتخابات عراق
ــر  ــرات اخی ــوص مذاک ــراق در خص ــه ع ــر خارج ۱۳- وزي
ــان  ــرات می ــم مذاک ــه دور پنج ــت ک ــتان گف ــران و عربس اي
ــد. ــزار ش ــی برگ ــای مثبت ــداد در فض ــران در بغ ــاض و ته ري

 بحــران اوکرايــن تأثیــر غیرمنتظــره ای بــر چشــم انــداز احیای 
ــران داشــته اســت. مســکو از واشــنگتن  توافــق هســته ای اي
ــا  ــده اش ب ــای آين ــد همکاری ه ــن کن ــا تضمی ــت ت خواس
ــان  ــکا اطمین ــد. آمري ــد ش ــم نخواه ــمول تحري ــران مش ته
می دهــد کــه ايــن دو موضــوع بــه هیــچ وجــه بــا هــم تالقــی 
نمی کننــد، امــا روســیه تمايلــی بــه بــاور ايــن ســخنان نــدارد 
و بــر اعتقــاد خــودش اصــرار مــی ورزد. ايــن موضــع مســکو، 
ــان  ــرا ناگه ــه چ ــت ک ــرده اس ــر ک ــی را متحی ــای ايران مقام ه

ســر از کانــوِن اختالفــات روســیه و غــرب درآورده انــد؟
کــه    کنــد  تضمیــن  می خواهــد  آمريــکا  از  روســیه   
ــن کشــور در تعامالتــش  تحريم هــای اعمــال شــده ضــد اي
ــا ايــران تداخــل نخواهــد داشــت. ســرگی الوروف، وزيــر  ب
ــن  ــته، در اي ــارس گذش ــم م ــیه، در پنج ــۀ روس ــور خارج ام
بــاره گفــت: “مــا از همــکاران آمريکايــی خــود خواســته ايم، 
در همیــن جــا کــه مذاکــرات برپاســت، حداقــل در ســطح 
ــد  ــد دور جدي ــن دهن ــا تضمی ــه م ــه ب ــور خارج ــر ام وزي
ــوق  ــه حق ــه، ب ــچ وج ــه هی ــده، ب ــاالت متح ــای اي تحريم ه

ــاری،  ــۀ تج ــه جانب ــه و هم ــای آزادان ــرای همکاری ه ــا ب م
ــوری  ــا جمه ــی ب ــذاری، نظامی_فن ــرمايه گ ــادی، س اقتص

ــد زد.” ــی نخواه ــران آيب ــالمی اي اس
 مقصــود او،  قراردادهــای آتــی اســت کــه در صــورت احیای 
توافــق هســته ای بــا ايــران امــکان پذيــر خواهــد شــد. وزيــر 
امــور خارجــه در بــارۀ ايــن چشــم انــداز خاطرنشــان کــرد: 
ــام-  ــا برج ــران )ب ــت اي ــورت موافق ــا، در ص ــرف م “از ط
ــد از  ــی توانن ــناد م ــن اس ــت( اي ــانت اس ــد از کومرس تاکی
قبــل وارد فرآينــد پذيــرش شــوند. امــا مشــکالتی وجــود دارد 
 از طــرف منافــع فدراســیون روســیه ظاهــر شــده 

ً
کــه اخیــرا

اســت.
ــه  ــن، روز جمع ــرات وي ــی در مذاک ــت بريتانیاي ــس هیئ  رئی
در تويیتــی نوشــت: “مــا نزديــک هســتیم. مذاکــره کننــدگاِن 
بريتانیايــی، فرانســوی و آلمانــی، ويــن را بــرای مــدت 
گاه  کوتاهــی تــرک می کننــد تــا وزيــران را از مجــرای امــور آ
ــم.  ــت زود آماده اي ــرای بازگش ــکاک، ب ــتفانی ال ــازند. اس س
میخائیــل اولیانــوف، نماينــده دائــم روســیه در ســازمان های 
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ایــران گــروگان بحــران 
اوکرایــن؟

ــق  ــای تواف ــرای امض ــیه ب روس
ــرط  ــرای غرب ش ــته ای، ب هس

و شــروط گذاشــته اســت.

ماریانا بلنکایا

روزنامۀ روسی کومرسانت
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ــود در  ــر خ ــل در تويیت ــک روز قب ــن، ي ــی در وي بین الملل
ــاز  ــاه از آغ ــن م ــروز، يازدهمی ــت: »دي ــتا گف ــن راس همی
ــت  ــی و طاق ــن طوالن ــت. مارات ــان ياف ــن پاي ــرات وي مذاک
ــت.” او  ــده اس ــام ش  تم

ً
ــا ــون تقريب ــه اکن ــود ک ــايی ب فرس

ــرد  ــح ک ــال، تصري ــتريت ژورن ــا وال اس ــه ای ب در مصاحب
ــو  ــرای گفتگ ــوع ب ــد موض ــط چن ــدگان فق ــره کنن ــه مذاک ک
ــاعت  ــا ۴۸ س ــرف ۲۴ ي ــم آن را ظ ــايد بتوانی ــتند. “ش داش
تکمیــل کنیــم… نمــی دانــم!” البتــه همچنیــن ابــراز ترديــد 
کــرد کــه مذاکــرات ممکــن اســت در ايــن مرحلــه شکســت 
بخــورد. ايــن ديپلمــات، رســیدن بــه نتیجــه را “مطلقــا غیــر 

ــت. ــان” دانس ــل اطمین قاب
بنابرايــن، بــه ويــژه، فاريــن پالیســی نوشــت کــه ديپلماســی 
 میخائیــل اولیانــوف بارهــا مذاکــرات ويــن 

ً
روســیه و شــخصا

ــرده  ــه ک ــازش ارائ ــرای س ــی ب ــد و چارچوب ــات دادن را نج
ــوال  ــر س ــا زي ــن تالش ه ــون اي ــال، اکن ــن ح ــا اي ــت. ب اس
اســت. رســانه های غربــی خاطرنشــان می کننــد  رفتــه 
ــی  ــکاری آت ــکو از هم ــرس مس ــه ت ــا ب ــع، صرف ــن مواض اي
ــر  ــی جدی ت ــوع، خیل ــود. موض ــوط نمی ش ــران مرب ــا ته ب
اســت. در صــورت امضــای توافــق هســته ای جديــد، نفــت 
ــخنان  ــردد. س ــی بازگ ــازار جهان ــه ب ــت ب ــن اس ــران ممک اي
ســرگئی الوروف در زمانــی بیــان شــد کــه ايــاالت متحــده به 
طــور فعــال دربــارۀ ممنوعیــت واردات منابــع انــرژی روســیه 
از جملــه نفــت بحــث می کــرد )ايــن تصمیــم روز ســه شــنبه 

ــکا آن را  ــور آمري ــس جمه ــدن، رئی ــو باي ــد و ج ــه ش گرفت
اعــالم کــرد(. روســیه ايــن همــه ســال از ايــران دفــاع نکــرد 
تــا تهــران را بــه غــرب نزديــک کنــد و خــودش عقــب بمانــد.
محمــود صادقــی، نماينــده ســابق مجلــس شــورای اســالمی 
ــر نوشــت: “مــا  ــده محافــل اصــالح طلــب در تويیت و نماين
ــانه های  ــیاری از رس ــده ايم.” بس ــیه ش ــروگان روس  گ

ً
ــما رس

ايرانــی بــا خشــم از تصمیــم مســکو بــرای تهــران و تالشــش 
بــرای تبديــل شــدن بــه صــدای تهــران در مذاکــرات، چنیــن 
لحنــی را بــه کار می گیرنــد. نشــريه دولتــی جمهــوری 
ــتی  ــور نادرس ــن تص ــد: “چنی ــی نويس ــران م ــالمی اي اس
دربــاره جمهــوری اســالمی ايــران و مــردم ايــران مــی توانــد 
روس هــا را در توهــم فــرو ببــرد، همــان توهمــی کــه منجــر 
ــه اوکرايــن و فــرود او در باتــالق جنــگ  ــه حملــه پوتیــن ب ب
ــچ  ــه هی ــران ب ــزود: “اي ــه اف ــن روزنام ــد”. اي ــر ش ويرانگ
کشــوری اجــازه نخواهــد داد کــه منافــع ملیــش را گــروگان 

ــرد.” بگی
ــه   ب

ً
ــرا ــه اخی ــران ک ــر اي ــم ب ــگان حاک ــال، نخب ــن ح در عی

نزديکــی بــا روســیه توجــه خاصــی دارنــد، بســیار محتاطانــه 
صحبــت می کننــد. شــرکت کننــدگان در مذاکــرات ويــن بــر 
ــد  ــان می دهن ــش نش ــد و واکن ــل می کنن ــع عم ــاس مناف اس
ــره  ــا ۴ + ۱ )مذاک ــا ب ــل م ــت. تعام ــل درک اس ــن قاب و اي
کننــدگان ويــن منهــای روســیه – توضیــح از کومرســانت( نیز 
 بــر اســاس منافــع مــردم مــا اســت. علــی شــمخانی، 

ً
صرفــا

دبیــر شــورای عالــی امنیــت ملــی ايــران در تويیتــی نوشــت: 
ــط  ــد مرتب ــر جدي ــی عناص ــال ارزياب ــا در ح ــن، م “بنابراي
ــا مذاکــرات هســتیم و بــر ايــن اســاس بــه دنبــال راه هــای  ب

ــود.” ــه بــرای تســريع در راه حــل خواهیــم ب خالقان
ــران روز  ــه اي ــور خارج ــر ام ــان، وزي ــین امیرعبداللهی حس
ــوط  ــه خط ــدی ب ــا پايبن ــت: “ب ــود گف ــه خ ــه نوب ــنبه ب دوش
ــر  ــی ب ــل خارج ــچ عام ــم هی ــازه نمی دهی ــود، اج ــز خ قرم
ــا  ــذارد.” ب ــر بگ ــن( تأثی ــرات وي ــا )در مذاک ــی م ــع مل مناف
ايــن حــال، پــس از گفتگــوی تلفنــی بــا ســرگئی الوروف در 
همــان روز، لحــن او ماليــم تــر شــد. بــه گــزارش گــروه بیــن 
الملــل خبرگــزاری تســنیم بــه نقــل از پايــگاه اطــالع رســانی 
ــن  ــر اي ــد ب ــا تاکی ــان ب ــه، امیرعبداللهی ــور خارج وزارت ام
کــه هــم مخالــف جنــگ و هــم بــا اعمــال تحريــم اســت، 
ــوری از  ــچ کش ــا هی ــران ب ــکاری اي ــرد: “هم ــان ک خاطرنش
ــرار  ــی ق ــرايط تحريم ــر ش ــت تاثی ــد تح ــیه نباي ــه روس جمل

ــرد.” گی
ــی اش اصــرار  ــن حــال، انريکــه مــورا، همــکار اروپاي ــا اي ب
دارد کــه در ايــن زمینــه وحشــت نکنیــد. او در توئیتــر دربــاره 
خبــر عزيمــت علــی باقــری نوشــت: “صرفــا بــرای روشــن 
شــدن امــور می گويــم کــه ديگــر خبــری از مذاکــرات 
ــم  ــمی ه ــرات رس ــت. از مذاک ــی نیس ــطح کارشناس در س
ــات  ــاذ تصمیم ــه اتخ ــده، ب ــد روز آين ــت.” چن ــری نیس خب
ــاص  ــن اختص ــرات وي ــه مذاک ــان دادن ب ــرای پاي ــی ب سیاس

ــت.” ــروصدا اس ــه اش س دارد. بقی
ــت اســت.  ــن وضعی ــز نگــران اي ــا نی ــن حــال، اروپ در همی
بــه گــزارش رويتــرز، ســخنگوی رئیــس جمهــور فرانســه از 
روســیه خواســته اســت کــه میــزان خطــر را در ويــن ارزيابــی 
ــه  ــران ب ــت اي ــال “بازگش ــرای احتم ــر ب ــی خط ــد، يعن کن
ــرا در  ــت: “زي ــگاران گف ــه خبرن ــام”. او ب ــش در برج تعهدات
ــد  ــی خواه ــط باج خواه ــع، فق ــورت، در واق ــن ص ــر اي غی

ــه ديپلماســی.” ــود، ن ب
ــد.  ــه می ده ــود ادام ــش خ ــه آرام ــده ب ــاالت متح ــا اي و تنه
آنتونــی بلینکــن، وزيــر امــور خارجــه آمريــکا روز ســه شــنبه 
ــن  ــا مطمئ ــم ت ــی دهی ــه م ــمان ادام ــه تالش ــا ب ــت: “م گف
شــويم کــه می توانیــم بــا ايــران بــر ســر پايبنــدی متقابــل بــه 
توافــق برســیم. روســیه هــم بــه مشــارکت در ايــن تالش هــا 
ــالح  ــه س ــران ب ــه اي ــت ک ــد اس ــه من ــد و عالق ــه می ده ادام

ــد.” ــدا نکن هســته ای دســت پی
بــا ايــن حــال، مســکو همچنــان بــر موضعــش تاکیــد دارد. 
وزارت امــور خارجــه روســیه در بیانیــه ای پــس از مذاکــرات 
ســرگئی الوروف و حســین امیرعبداللهیــان گفــت: “احیــای 
برجــام بايــد تضمیــن کنــد کــه همــه شــرکت کنندگان در آن 
از حقــوق برابــر در زمینــه توســعه بــدون مانــع همکاری هــا 
در همــه زمینه هــا بــدون هیــچ تبعیضــی برخــوردار هســتند.
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گفتگو 

چین با تضاد بزرگی بین سیاست و اقتصاد خود 
مواجه است

 جــورج مگنــوس، اقتصــاددان ارشــد ســابق بانــک ســرمايه 
گــذاری UBS و نويســنده کتــاب »پرچم هــای ســرخ«، 
جهانــی شــدن و تکــه تکــه شــدن اقتصــاد جهانــی را آشــکارا 
ــد  ــن رون ــت پکــن از روســیه، اي ــد او، حماي ــد. از دي می بین

را شــتاب خواهــد بخشــید.
  جورج مگنوس، برای تقريبا سه دهه، از ديد يک

 سرمايه گذار، رشد چین را دنبال کرده است. اقتصاددان
 ارشد سابق بانک سرمايه گذاری UBS در سال های
 گذشته بدبین شده بود. او در کتاب خود »پرچم های

 سرخ: چرا چیِن شی در معرض خطر است« نشان
 داد که چگونه دومین اقتصاد بزرگ جهان در زمان شی

ــی  ــتم حکومت ــی در سیس ــل توجه ــش قاب ــگ چرخ  جین پین
خــود داشــت.

 The Market او در جريــان گفتگويــی طوالنــی  بــا نشــريۀ  
افزايــش وضــوح، کمــی  بــه منظــوِر  البتــه  NZZ کــه 
ــن از  ــت پک ــای حماي ــت، معن ــده اس ــرده ش ــش و فش ويراي
روســیه را بیــان مــی کنــد و ديدگاهــش را در بــارۀ وضعیــت 
ــوداگران  ــرای س ــوالت ب ــن تح ــه اي ــن ک ــن و اي ــاد چی اقتص
ــد  ــی خواه ــی و مفهوم ــه معن ــی چ ــرمايه گذاران غرب و س

ــت.  ــرده اس ــه ک ــدگان عرض ــه خوانن ــت، ب داش
 مگنــوس مــی گويــد: »برنامه هــای اصالحــات لیبرالــی در 

ــد«. ــه نمی ياب ــن ادام چی
ــال روســیه  ــن در قب ــی چی ــی شــما از مواضــع کنون - ارزياب

ــت؟ چیس
• چیــن دوســت دارد تصويــری از بــی طرفــی عرضــه کنــد. 
ــی  ــادی پنهان ــی اعتم ــه، ب ــت. البت ــور نیس ــا اينط ــا واقع ام
میانشــان وجــود دارد، عناصــری از اصطــکاک بــر ســر 
ــن در  ــاری چی ــع تج ــه و مناف ــیای میان ــای آس جمهوری ه
خــاور دور روســیه بــرای مثــال وجــود دارد، امــا در مجمــوع، 
ــطح  ــه گیرند. س ــه گوش ــت ک ــا سال هاس ــن جمهوری ه اي
ــه  ــا اتحادي ــا ايــن جمهوری هــا در قیــاس ب تجــارت چیــن ب
ــه از  ــو آن ک ــت. گ ــل اس ــده، حداق ــاالت متح ــا اي ــا ي اروپ
چنــد میلیــارد دالر در ســال 2010 بــه حــدود 150 میلیــارد 
دالر در ســال 2021 افزايــش يافتــه اســت. چیــن نفــت و گاز 
ــدی و  ــن کمربن ــط آه ــرح خ ــد و ط ــی کن ــیه را وارد م روس
ــزی  ــیای مرک ــی از آس ــای بزرگ ــاده ای، از بخش ه ــکار ج ابت
ــر پوتیــن،  و روســیه می گــذرد. شــی جیــن پینــگ و والديمی

ــتر          ــه بیش ــد ک ــات کرده ان ــار مالق ــت ب ــی و هش ــون س تاکن
ــا هــر رئیــس دولــت ديگــری  از ديــدار شــی جیــن پینــگ ب
اســت. آن هــا در ماموريتــی بــرای اســتیال بــر جهــان پشــت 
ــی و  ــدار ش ــت، دي ــن حرک ــد. اوج اي ــم داده ان ــت ه ــه پش ب
پوتیــن در 4 فوريــه در پکــن، قبــل از افتتاحیــه المپیــک 

ــود.  زمســتانی ب
ــد و  ــا ح ــتی آن ه ــه دوس ــد ک ــالم کرده ان ــی اع ــا جاي - آي

ــدارد؟ ــرزی ن م
• البتــه! آن هــا بیانیــه ای 5500 کلمــه ای دربــارۀ همبســتگی 
دو کشــور متحــد، ضــد آمريــکا، ناتــو و غــرب منتشــر 
ــرا  ــت، زي ــم اس ــی مه ــتگی ژئوپلیتیک ــن همبس ــد. اي کردن
ــبی  ــان مناس ــه زم ــد ک ــدگاه را دارن ــن دي ــن اي ــی و پوتی ش
ــه  ــاووس گون ــیوه ای ط ــه ش ــی ب ــه جهان ــا در صحن ــت ت اس
ــده  ــاالت متح ــه اي ــده اند ک ــد ش ــا متقاع ــد. آن ه ــل کنن عم
ــن  ــرد. از اي ــد ک ــقوط خواه ــار س ــه ناچ ــت و ب ــف اس ضعی
ــن را  ــه چی ــت ک ــتباه اس ــن اش ــم اي ــر می کن ــن فک ــر، م نظ
ــارۀ  ــیه را در ب ــات روس ــا، تبلیغ ــم. چینی ه ــرف بدانی بی ط
ــن را  ــه اوکراي ــی ک ــی تبلیغات ــد. حت ــرار می کنن ــگ تک جن
ــد  ــیمیايی می کن ــالح های بیوش ــورداری از س ــه برخ ــم ب مته

ــت.  ــه اس ــم، بی پاي ــا می دانی ــه م ــا ک ــا آن ج و ت
- پس از ديد شما، چین با پوتین بسته است. 

ــود را در  ــه خ ــت ک ــی اس ــا بديه ــت، ام ــور اس ــن ط • همی
موقعیــت ناخوشــايندی می بیننــد، زيــرا جنــگ آن طــور کــه 
ــه اســت. مــن  ــود، پیــش نرفت ــزی کــرده ب ــه ري ــن برنام پوتی
فکــر نمی کنــم شــی از هــر نتیجــه ای کــه در آن پوتیــن 
تحقیــر شــده، يــا گمــان مــی رود در اوکرايــن شکســت 
خــورده اســت، اســتقبال کنــد. چنیــن وضعیتــی، در آســتانۀ 
بیســتمین کنگــره حــزب کــه اواخــر امســال برگــزار خواهــد 

ــد داد. ــی خواه ــورد منف ــد، بازخ ش
ــی  ــای چین ــد بانک ه ــر می رس ــه نظ ــن، ب ــود اي ــا وج - ب
ــر  ــادا درگی ــا مب ــد، ت ــک کنن ــیه کم ــه روس ــد ب نمی خواهن
ــش  ــط ادا و نماي ــن، فق ــا اي ــوند. آي ــرب ش ــای غ تحريم ه

ــت؟ اس
• نــه! ايــن طــور هــم نیســت. تنــش بزرگــی در مواضــع چین 
وجــود دارد. البتــه از نظــر سیاســی، شــی بــه پوتیــن متعهــد 
ــرزا  ــد دردس ــش از ح ــن بی ــه پوتی ــی ک ــا زمان ــا ت ــت، ام اس
نشــود. در عیــن حــال، ايــن بــه نفــع اقتصــادی چیــن اســت 
ــم  ــر تحري ــه خط ــرد و از هرگون ــه بگی ــن فاصل ــه از پوتی ک
ــد کــه رشــد چیــن در ســی  ــد. فرامــوش نکنی جلوگیــری کن
ســال گذشــته بــه شــدت، وابســته بــه دسترســی ايــن کشــور 
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ــت  ــن در وضعی ــت. چی ــوده اس ــی ب ــاز جهان ــاد ب ــه اقتص ب
نامناســبی قــرار دارد. آن هــا از نظــر سیاســی بايــد از پوتیــن 
ــه  ــد از اوفاصل ــادی باي ــر اقتص ــا از نظ ــد، ام ــت کنن حماي

ــد.  بگیرن
- آيــا فکــر نمــی کنیــد کــه آن هــا دو دوزه بــازی مــی کننــد، 
ــم  ــازار عظی ــا ب ــته ب ــوری وابس ــه کش ــم ک ــیه را ه ــا روس ت

ــد؟ ــه دارن ــود نگ ــار خ ــت، کن کاالس
ــه  ــن نکت ــه اي ــوان ب ــت. می ت ــت اس ــه کامــال درس ــن ک • اي
اشــاره کــرد کــه چیــن شــريک ارشــد در ايــن رابطــه اســت. 
خصوصــا کــه روســیه، در جايــگاِه کشــوری منفــور و 
 بــه پکــن وابســته 

ً
مطــرود در آينــدۀ قابــل پیــش بینــی، کامــال

ــا ايــن حــال، مــن فکــر نمی کنــم کــه  ــود، امــا، ب خواهــد ب
چنیــن امکانــی، بتوانــد خطــری را کــه آن هــا از نظــر روابــط 
تجــاری و اقتصــادی بــا اروپــا، ايــاالت متحــده، ژاپــن، کــره 
جنوبــی و ســاير کشــورها بــه جــان می خرنــد، جبــران کنــد. 
 اقتصــادی و اعتبــاری، چیــن بــا پوتیــن چیــز 

ً
از نظــر صرفــا

ــدارد. در  ــت دادن ن ــت آوردن و از دس ــه دس ــرای ب ــادی ب زي
ــا  ــل ب ــن در تعام ــاری، چی ــادی و اعتب  اقتص

ً
ــا ــرايط صرف ش

پوتیــن، چیــز زيــادی بــرای دســتیابی و از دســت دادن نــدارد.
- بــه نظــر شــما، آيــا نخبــگان حــزب کمونیســت در پکــن، 
ــگفت زده  ــرب ش ــدۀ غ ــال ش ــای اعم ــرعت تحريم ه از س

شــدند؟
ــه  ــت ک ــن اس ــورم اي ــد. منظ ــر می رس ــه نظ ــور ب ــن ط  • اي
تــه دلمــان، حتــی خــوِد مــا هــم انتظــار چنیــن انســجامی را 
ــن طــور نیســت؟ پــس تصــور  ــان غربی هــا نداشــتیم. اي می
کنیــد کــه در پکــن، چــه واکنشــی داشــته اســت.  از آن جايی 
ــه  ــم رو ب ــه لیبرالیس ــل ب ــک  متماي ــای دموکراتی ــه نظام ه ک
افــول نهاده انــد، لــذا بــرای مقابلــه بــا چیــن، اقــدام بزرگــی 
صــورت نمی گیــرد. بــا ايــن حــال، ايــاالت متحــده، ژاپــن، 
اتحاديــه اروپــا، هنــد و اســترالیا، چنــد ابتــکار مشــترک را در 
ــن  ــره تامی ــی، زنجی ــاختاری، مال ــادی، س ــای اقتص حوزه ه
ــی از  ــا، حاک ــاهدات م ــد. مش ــش گرفته ان ــاوری در پی و فن
تقويــت آن هاســت، امــا جنبه هــای زيــادی را بايــد در نظــر 

گرفــت. 
- پکن چه درس هايی خواهد گرفت؟

ــه بانــک مرکــزی آن  • طــوری کــه غــرب، روســیه، از جمل
را تحريــم کــرده اســت، پیامــی قــوی بــه چیــن مــی فرســتد 
ــر  ــود را در براب ــی خ ــتم مال ــاد و سیس ــد اقتص ــا باي ــه آن ه ک
تحريــم حفاظــت کننــد- البتــه اگــر چنیــن امکانــی داشــته 
ــر  ــرايط، اگ ــن ش ــوال دارد. در بدتري ــای س ــه ج ــند  ک باش

ــرار  ــد، در موقعیتــی ق ــد کن ــوان را تهدي در آينــده، چیــن، تاي
ــر ارزی اش  ــون دالر ذخاي ــه تريلی ــه س ــت ک ــد گرف خواه
ــرد  ــبیه نب ــتر ش ــه ای بیش ــن گزين ــه، چنی ــود. البت ــد ش منجم
ــم  ــت می خوري ــا شکس ــه م ــرا هم ــت، زي ــان اس ــر الزم آخ
و وضعیــت وحشــتناکی بــرای اقتصــاد جهــان رقــم خواهــد 
ــن  ــادی چی ــای اقتص ــم، بلندپروازی ه ــو ه ــورد. از آن س خ

فلــج خواهــد شــد.
ــن  ــرای چی ــدر ب ــه چق ــد ک ــان می ده ــما نش ــارات ش - اظه
ــی  ــاد آزاد جهان ــه اقتص ــود را ب ــی خ ــت دسترس ــم اس مه
حفــظ کنــد. در عیــن حــال، پکــن بــه ايــن روايــت اعتقــاد 
تــام دارد کــه غــرب در حــال افــول اســت. آيــا شــی بیــش از 

ــت؟  ــرده اس ــود را رو ک ــای خ ــدازه، کارت ه ان
• چنیــن پرسشــی، جنبه هــای داخلــی و خارجــی دارد. 
ــت و  ــان سیاس ــی می ــاد بزرگ ــا تض ــود، ب ــه خ ــن در کن چی
ــم  ــروازی عظی ــن بلند پ ــا اي ــت. آن ه ــاد  رو در روس اقتص
ــا ســال 2035 کشــوری  ــد کــه ت ــال می کنن اقتصــادی را دنب
ــان  ــر جه ــلط ب ــاد مس ــال 2049 اقتص ــا س ــد و ت ثروتمن
باشــند. بــا ايــن حــال، در دوران شــی جین پینــگ و بــه ويــژه 
در ســه تــا چهــار ســال گذشــته، دگرگونــِی چپ گرايانــۀ قابــل 
ــه  ــی ک ــت. گرايش ــن رخ داده اس ــت چی ــی در حکوم توجه
ــازگار  ــان س ــای اقتصاديش ــا بلند پروازی ه ــم ب ــر نمی کن فک
ــد  ــه تنهــا، از يــک طــرف، ضــد شــرکت هايی مانن باشــد. ن
علــی بابــا نظارت هــای ســنگینی اعمــال شــده اســت، بلکــه 
دولــت در ســطوح مختلــف، اقدامــات متعــددی انجــام داده 
اســت، تــا کارآفرينــان بخــش خصوصــی را ملــزم بــه تبعیــت 
از دســتورات سیاســی حــزب کنــد. سیســتم تحــت رهبــری 
ــت  ــه در آن، سیاس ــت ک ــرده اس ــاد ک ــرايطی ايج ــی، ش ش
اگــر  گرفته انــد.  قــرار  يکديگــر  روی  در  رو  اقتصــاد  و 
ــش  ــد بخ ــید، باي ــته باش ــی داش ــاد پوياي ــد اقتص می خواهی
ــه  ــود دارد ک ــکان وج ــن ام ــد. اي ــی را آزاد بگذاري خصوص
چیــن بــه جهــان نشــان دهــد نــوآوری دولتــی می توانــد بــر 
همــه چیــز چیــره شــود. شــايد! امــا هیــچ مــدرک تاريخــی 
ــق  ــر موف ــن ام ــد اي ــان ده ــه نش ــدارد ک ــود ن ــی وج ملموس

ــود. خواهــد ب
- و جنبۀ خارجی..؟

•  چیــن از نظــر تاريخــی همــواره هنگامــی کــه دروازه هايش 
را بــه ســوی جهــان گشــوده، عملکــرد خوبــی داشــته اســت 
و برعکــس! امــا در عصــر امپراطــوری و نیــز تحــت رهبــری 
ــرات  ــا تأثی ــب ب ــی اغل ــوذ خارج ــت، نف ــزب کمونیس ح
ملی گرايانــه در داخــل تضــاد داشــت. چنیــن وضعیتــی 

ــای  ــد زنجیره ه ــن می خواه ــت. چی ــم اس ــز حاک ــون نی اکن
ســو،  آن  از  کنــد.  آمريکايی زدايــی  را  خــود  تدارکاتــی 
خــود  تدارکاتــی  زنجیره هــای  می خواهنــد  آمريکايی هــا 
ــتم  ــن از سیس ــروج چی ــت، خ ــلند. در نهاي ــن بگس را از چی

ــن باشــد. ــع چی ــه نف ــه ب ــزی نیســت ک ــی، چی جهان
- آيــا بــا ايــن ديــدگاه موافقیــد کــه جهــان در حــال جهانــی 

شــدن اســت؟
ــد  ــم کــه می گوين ــرادی برخــورد مــی کن ــا اف • مــن مــدام ب
ايــن اتفــاق نمی توانــد بیفتــد، زيــرا ســطح وابســتگی متقابــل 
ــا در  ــت. ام ــیار باالس ــن بس ــی و چی ــای غرب ــن اقتصاده بی
حــال وقــوع اســت. بــه اســتراتژی های خوداتکايــی در 
چیــن نــگاه کنیــد، بــه سیســتم های نظارتــی و قانونــی، 
ــب  ــی تصوي ــرکت های دولت ــای ش ــرای ارتق ــه ب ــی ک قوانین
ــر  ــا را در نظ ــت داده ه ــا مديري ــد. ي ــگاه کنی ــوند، ن می ش
ــا دوشــاخه شــدن اســتانداردهای ديجیتــال، بــه  بگیريــد و ي
ايــن معنــی کــه شــرکت هــای اروپايــی و آمريکايــی در چیــن 
بايــد سیســتم هــای جداگانــه ای را توســعه دهنــد، سیســتمی 
ــت  ــا آن راح ــه ب ــتمی ک ــد و سیس ــی کن ــن کار م ــه در چی ک
تــر هســتند. همیــن امــر در نــوآوری، همــکاری تحقیقاتــی 
و همچنیــن در جنبه هــای مختلــف تجــارت صــادق اســت. 
ــت  ــث تقوي ــن باع ــگ در اوکراي ــه جن ــم ک ــر می کن ــن فک م
ايــن امــر شــود. ايــن کــه مــردم بگوينــد مــا می توانیــم ماننــد 
ــرا  ــت، زي ــز اس ــیار خجالت آمی ــم، بس ــه دهی ــته ادام گذش
ــن روش جــواب نخواهــد  ســوداگری، ســوداگری اســت. اي
ــا در  ــت، ام ــی هس ــرات سیاس ــا مخاط ــه ج ــه هم داد. البت
ــه  ــارۀ مخاطــرات ايدئولوژيــک و خصمان ــن جــا، مــا درب اي
صحبــت می کنیــم؛ جايــی کــه دو سیســتم بســیار متفــاوت 
ســعی می کننــد اســتانداردهای ويــژۀ خــود را تعییــن کننــد. 
ــويی  ــت. همس ــن استانداردهاس ــب اي ــی در قل ــت مل امنی
منافــع شــرکتی و ملــی کــه در ســی ســال گذشــته بخشــی از 

ــود، در حــال فروپاشــی اســت. ــن ب برنامــۀ چی
ــرکت های  ــه ش ــید ک ــر می رس ــه نظ ــر، ب ــن اواخ ــا همی - ت
ــر  ــکاف را پ ــن ش ــا اي ــد ت ــالش کنن ــد ت ــی می توانن اروپاي
کننــد. آيــا جنــگ در اوکرايــن ايــن رويــه را تغییر داده اســت؟
• در حــال تغییــر اســت. مــن انتظــار نــدارم کــه ديدگاه هــای 
ــادی  ــدت زي ــود. م ــون ش ــن فیک ــرکت ها ک ــل ش ــن قبی اي
نیســت کــه مديرعامــل فولکــس واگــن، بــرای مثــال، 
 عجیبــی دربــارۀ عملیــات فولکــس واگــن در 

ً
مطالــب نســبتا

ــرکت ها  ــیاری از ش ــت. بس ــه اس ــگ گفت ــین کیان ــتان س اس
بــر ســر چیــن شــرط بندی کرده انــد و بــه درآمدهــای 

هنگفتــی دســت يافته انــد. بســیاری از ايــن شــرکت ها فکــر 
ــارت  ــکالت تج ــام مش ــود تم ــا وج ــی ب ــه حت ــد ک می کردن
ــد آن،  ــه رش ــط رو ب ــه متوس ــازار و طبق ــدازه ب ــن، ان در چی
می توانــد آن را جبــران کنــد. در آينــده، شــرکت های زيــادی 
در تجــارت محصــوالت فنــاوری پیشــرفته وجــود خواهنــد 
داشــت و جلــب رضايــت دو اربــاب، بســیار دشــوارتر 
خواهــد بــود. پیش بینــی تاثیــرات آتــی بــر زنجیره هــای 
تدارکاتــی ناممکــن خواهــد بــود، حتــی اگــر بخــش کوچکی 
از ايــن زنجیــره تحــت تاثیــر قــرار گیــرد، می توانــد تأثیــرات 
ــد.  ــته باش ــا داش ــدی آن ه ــای تولی ــر توانايی ه ــگرفی ب ش
بنابرايــن مــن فکــر می کنــم کــه تــالش بــرای چیــن زدايــی 
ــا  ــی ي ــای تدارکات ــه زنجیره ه ــیدن ب ــوع بخش ــل تن ــا حداق ي
ــد  ــر خواه ــیار قوی ت ــده بس ــال های آين ــن کاال، در س تامی

بــود.
- ارزيابی شما از اقتصاد امروز چین چیست؟

ــر عملکــردش  • عالــی نیســت. مســائلی وجــود دارد کــه ب
تأثیــر می گــذارد. يکــی ســنگینی بدهــی بیــش از حــد 
اســت. دوم، مشــکل يخبنــداِن ناشــی از پیــری ســريع 
ــیار  ــطح بس ــا س ــراه ب ــروی کار، هم ــش نی ــت و کاه جمعی
ــه در  ــه هم ــم ک ــور می کنی ــا تص ــت. م ــوزش اس ــن آم پايی
چیــن بــه مــدارس فــوق العــاده شــانگهای می رونــد و 
ــا  ــن واقع ــتند. اي ــر هس ــوم در کالس برت ــات و عل در رياضی
درســت نیســت. تنهــا حــدود 30 درصــد از کارگــران چینــی 
ــر هســتند و تنهــا  ــا بهت دارای مــدرک تحصیلــی دبیرســتان ي
ــروی  ــتند. نی ــه هس ــدارک عالی ــد دارای م ــدود 15 درص ح
کار چیــن، از نظــر میانگیــن ســنی و تحصیلــی، درگیــر 
ــئلۀ  ــره وری مس ــالوه، به ــه ع ــت. ب ــدی اس ــکالتی ج مش
بزرگــی اســت. البتــه نــه ايــن کــه مختــص چیــن باشــد، امــا 
ــه  ــت. ب ــده اس ــف ش ــره وری متوق ــد به ــور، رش ــن کش در اي
ــز و سیســتم  ــط خارجــی خصومت آمی ــن وضعیــت، محی اي
ــرای اقتصــاد خــوب  ــد کــه ب ــه کنی ــن را اضاف ــی چی حکومت
نیســت. در ايــن مرحلــه از توســعه، چیــزی کــه چیــن بــه آن 
نیــاز دارد، ســرمايه گــذاری بیشــتر، از طريــق بدهــی نیســت 
ــه آن شــده اســت.  کــه در حــال حاضــر، اتــکای ناروايــی ب
چیــزی کــه آنهــا نیــاز دارنــد، بهــره وری بهتــر اســت. يعنــی 
ــد و  ــود می آورن ــه وج ــی را ب ــه تغییرات ــری ک ــای بهت نهاده
ــره  ــد به ــی ده ــازه م ــردم اج ــه م ــه ب ــد ک ــی دهن ــرورش م پ
وری بیشــتری داشــته باشــند و ايــن چیــزی اســت کــه حــزب 
ــان  ــد زورقش ــا می خواهن ــرا آن ه ــت، زي ــف اس ــا آن مخال ب
را بــه ســمت تصــور حــزب از دولــت ايــده آل براننــد و فکــر 
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مــی کننــد در آينــده کارســاز خواهــد بــود. اعتقــاد مــن ايــن 
اســت کــه مســیر پیــش رويشــان بســیار دشــوار خواهــد بود. 
- دولــت در جلســات اخیــر خــود، هــدف رشــد 5.5 
درصــدی را بــرای ســال 2022 اعــالم کــرد. آيــا ايــن هدف، 

ــه اســت؟ ــع بینان واق
ــر  ــزان رشــد در ســال های اخی ــن می • 5.5 درصــد، کمتري
اســت، امــا نســبت بــه رشــد بالقــو چیــن بســیار باالســت. 
مــن فکــر مــی کنــم دســتیابی بــه 5.5 درصــد امکان پذيــر 
اســت، زيــرا اوال، امــکان دســتکاری آمــار، همیشــه ممکــن 
ــاد  ــه اقتص ــتری ب ــای بیش  محرک ه

ً
ــاال ــت و دوم، احتم اس

تزريــق می کننــد تــا بــه هــدف برســند. هنگامــی کــه آن هــا 
در اوايــل مــاه مــارس در پکــن دربــارۀ ايــن هــدف صحبــت 
کردنــد، شــواهد بســیار کمــی دربــارۀ احیــای مجــدد کوويــد 
ــه  ــانگهای قرنطین ــی ش ــس از مدت ــا پ ــت. ام ــود داش وج
ــاندن  ــرای رس ــا را ب ــت چینی ه ــا سیاس ــاری کرون ــد. بیم ش
ــن  ــتانی اي ــتم بیمارس ــز سیس ــر و نی ــه صف ــا ب ــاری کرون بیم
ــه  ــه ای ب ــه ضرب ــد ک ــرار می ده ــر ق ــت تأثی ــور را تح کش
ــر  ــن در نظ ــگ اوکراي ــر جن ــن، تأثی ــت. همچنی ــاد اس اقتص
گرفتــه نشــده اســت کــه از طريــق افزايــش هزينه هــای 
ــد  ــک درص  ي

ً
ــا ــد و تقريب ــش می ده ــد را کاه واردات، درآم

از رشــد تولیــد ناخالــص داخلــی را در ســال 2022 کاهــش 
می دهــد. بنابرايــن 5.5 درصــد هــم، در اصــل هدفــی 
ــت  ــه آن دس ــد ب ــا بتوانن ــر آن ه ــا اگ ــت، ام ــه اس بلندپروازان

ــت. ــر اس ــت امکان پذي ــه موفقی ــل ب ــد، نی يابن

مقتضیات زمان و تحوِل 
دیپلماسی

دکتر مريم خالقی نژاد؛ مدير گروه ديپلماسی فرهنگی، هنر و سینما
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بســیار مبرهــن اســت کــه رونــد جهانــی شــدن کــه از دهــه 
۱۹۶۰ شــروع شــد و تــا اواخــر قــرن بیســتم در حــال افزايش 
بــود برخــی تحــوالت عرصه بیــن المللی را شــتاب بخشــید. 
ــان،  ــردم جه ــن م ــاس بی ــش تم ــث افزاي ــدن باع ــی ش جهان
گســترش ســريع وابســتگی متقابــل بیــن کشــورها و انفجــار 
ــن  ــب اي ــد. در قل ــل ش ــور بین المل ــد در ام ــران جدي بازيگ
ــاز کــردن  تطــورات تصمیمــات حاکمیتــی کشــورها بــرای ب
مرزهــای خــود بــه روی جريــان کاالهــا، ســرمايه، ايده هــا، 
ــکان  ــه ام ــت ک ــرار گرف ــی ق ــرات تکنولوژيک ــردم و تغیی م
افزايــش ســريع جريان هــای فرامــرزی را فراهــم کــرد. فراتــر 
ــن  ــل، اي ــل و نق ــاوری حم ــکار در فن ــای آش ــرفت ه از پیش
تبــدل در فنــاوری ارتباطــی بــود )و هنــوز هــم هســت( کــه از 
نتايــج بــارز آن ايجــاد تحــول در عرصــه ديپلماســی اســت.

ــدن  ــک ش ــا کوچ ــی ي ــده جهان ــیم دهک ــب آن ترس  متعاق
قــدرت  مراکــز  بــا  مرتبــط  رشــد  بــر  عــالوه  جهــان، 
اجــرای  بــر  و هنــد،  ماننــد چیــن  بین المللــی جديــد 
ــک  ــت. از ي ــته اس ــی گذاش ــر عمیق ــی تأثی ــت خارج سیاس
ــت  ــز و درش ــگران ري ــزاری کنش ــد تاثیرگ ــائلی مانن ــو مس س
ــی،  ــور مال ــارت، ام ــد تج ــائلی مانن ــر مس ــوی ديگ و از س
مهاجــرت، حقــوق بشــر و نگرانــی هــای زيســت محیطــی 
ــتفاده  ــق اس ــل از طري ــل و فص ــر ح ــه در براب ــم ک و امثاله
ســنتی از قــدرت ســخت مقاومــت می کننــد ، در امــور 
ــن  ــه اي ــن ب ــد. اي ــدا کرده ان ــتری پی ــت بیش ــی اهمی جهان
ــل  ــور بین المل ــخت در اداره ام ــدرت س ــه ق ــت ک ــا نیس معن
اهمیتــی نــدارد. ايــن بــدان معناســت کــه در قــرن بیســت و 
يکــم قــدرت ديپلماتیــک بــرای متقاعــد کــردن مســائل بیــش 

ــت.    ــری اس ــان ديگ ــر زم از ه
ــه از ابزارهــای  ــه و خالقان گاهان ــد آ ــرن 21 باي  ديپلماســی ق
قــدرت نــرم اســتفاده کنــد. بنابرايــن کشــورها بايــد تجديــد 
ــرای  ــتی ب ــای سیاس ــب از ابزاره ــدام ترکی ــه ک ــد ک ــر کنن نظ
ــت.  ــر اس ــب ت ــا مناس ــی آنه ــداف خارج ــه اه ــتیابی ب دس
ــا تمرکــز بــر موضوعــات مرتبــط  اخبــار از سراســر جهــان ب
ــال 2010  ــای اول س ــه ه ــی در هفت ــی عموم ــا ديپلماس ب
ــورد  ــده در م ــر ش ــد نظ ــر تجدي ــن تفک ــده اي ــس کنن منعک
ــوده  ــه واســطه دولتهــا ب ــا ب ــن المللــی صرف انجــام امــور بی
ــورها  ــالش کش ــی ت ــِن چگونگ ــات مبی ــی اتفاق ــت. برخ اس
ــا شــرايط جهانــی  بــرای انطبــاق سیاســت خارجــی خــود ب
تغییــر يافتــه و هنــوز در حــال تغییــر و چگونگــی اســتفاده از 
قــدرت نــرم و منابــع ديپلماســی عمومــی بــرای تأثیرگــذاری 
ــای  ــه تاکتیک ه ــه ب گاهان ــن آ ــال چی ــرای مث ــت. ب ــر اس بهت

بــه کارگیــری کنشــگران  مختلــف و بــه خصــوص همــکاری 
بــه جــای اجبــار، از جملــه مذاکــرات دوجانبــه بــرای 
دســتیابی بــه مــواد خــام، مذاکــرات چندجانبــه بــرای حــل 
ــات  ــری اختالف ــک س ــون( ي ــای پیرام ــش تنش ه ــا کاه )ي
ــه  ــه ای، ب ــاری منطق ــای تج ــه توافق ه ــیدن ب ــرزی و رس م

ــار. ــا اجب ــود ت ــی ب ــکاری متک ــای هم تاکتیک ه
 ايــن امــر بــا اســتفاده از نمايشــگاه های بین المللــی و 
ــان دادن ورود  ــرای نش ــی ب ــع بین الملل ــارکت در مجام مش
ــتفاده از  ــا اس ــی و ب ــر جهان ــک بازيگ ــوان ي ــه عن ــن ب چی
کمک هــای اقتصــادی و مؤسســات فرهنگــی بــرای کاهــش 
ــن  ــادی چی ــد اقتص ــه رش ــدرت رو ب ــی از ق ــرس بین الملل ت
ــر  ــا عناص ــه صرف ــیر ن ــن مس ــه در اي ــت ک ــده اس ــراه ش هم
ــر  ــر عنص ــش از ه ــی بی ــگران غیردولت ــه از کنش ــی بلک دولت
دولتــی اســتفاده نمــوده اســت. کافیســت نگاهــی بــه مراکــز 
ــر  ــی در سراس ــای چین ــی و NGOه ــات غیردولت و موسس
ــی  ــه در ديپلماس ــم ک ــی ياببی ــگاه در م ــم آن ــان بیندازي جه
ــای آن  ــه کااله ــن ک ــد چی ــدی مانن ــور قدرتمن ــِد کش جدي
جهــان را فــرا گرفتــه اســت نقــش کنشــگران غیردولتی بســیار 
ــر  ــرفت در عص ــرای پیش ــذا ب ــت. ل ــده اس ــع ش ــر واق موث
ــکار  ــک ان ــد ديپلماتی ــای جدي ــتفاده از روش ه ــی اس کنون

ــت. ــر اس ناپذي
 ديپلماســی ســنتی بــا تضــاد و ايجــاد صلــح ســروکار دارد. 
»تکامــل ديپلماســی« تاريــخ ديپلماســی را توصیــف میکند و 
نشــان مــی دهــد کــه بســیار فراتــر از ديپلماســی دولــت هــا و 
حکومــت هــا شــده اســت. در نــگاه بســیاری از متخصصــان 
ــتفالیا در  ــح وس ــا صل ــدرن ب ــی م ــندگان ديپلماس و نويس
ــگ  ــا در جن ــت ه ــه خصوم ــه ب ــد ک ــاز ش ــال ۱۶۴۸ آغ س
ســی ســاله پايــان داد. ايجــاد روابــط ديپلماتیــک بیــن دولــت 
هــا، وزارتخانــه هــای خارجــه، نمايندگــی هــا، ســفارت هــا 
و کنوانســیون هــا، موسســات و مراکــز خصوصــی و … همــه 

از نتايــج ايــن گــردش ابزارهــای ديپلماتیــک اســت.
ــل  ــت بین المل ــی در سیاس ــر غیردولت ــور بازيگ ــداوم ظه  ت
ــت  ــت دول ــرای اولوي ــوی ب ــرن بیســت و يکــم چالشــی ق ق
ــه  ــنت دولت گرايان ــد. س ــاد می کن ــی ايج ــوزه ديپلماس در ح
ديپلماســی کــه زمانــی دولــت ســازمان دهنده بــرای تعقیــب 
سیاســت بین الملــل بــود، در حــال واگــذاری نفــوذ بــه 
بازيگــران غیردولتــی – ديپلمات هــای »جديــد« – اســت کــه 
مهــارت چشــمگیری در شــکل دهی سیاســت از طريــق 
نــاکام  آن  درک  در  خارجــه  وزارت هــای  کــه  ابزارهايــی 

ــد. ــان داده ان ــود نش ــتند، از خ هس
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ــه  ــط آن وزارت خارج ــه توس ــدی ک ــن، رون ــر اي ــالوه ب  ع
ــور  ــه ط ــد، ب ــاز می کن ــوم ب ــه روی عم ــود را ب ــای خ دره
ــر  ــگران غی ــار کنش ــارات را در اختی ــی اختی ــده ای برخ فزاين
ــق  ــای تحق ــه معن ــالب ب ــن انق ــا اي ــزارد. آي ــی گ ــی م دولت
تکامــل »ديپلماســی جديــد« اســت؟ عصــر ديپلماســی بــه 
ــه  ــه عصــر ديپلماســی ب ــاد جــای خــود را ب ــک نه ــوان ي عن
عنــوان يــک رفتــار داده اســت.  ديپلماســی در عصــر جهانــی 
شــدن، چالــش هــای ديپلماتیکــی را کــه جهانــی شــدن بــا 

ــد. ــرار می ده ــث ق ــورد بح ــت، م ــه اس آن مواج
هــای  فعالیــت  از  جهانــی  اقتصــاد  نظــام  ديپلماســی   
شــرکت هــای فراملیتــی تــا مداخــالت ســازمان هــای 
ــازمان  ــژه س ــه وي ــی )IGO( ب ــادی جهان ــی اقتص ــن دولت بی
ــبکه  ــا ش ــه اينه ــرد. هم ــی گی ــر م ــی را در ب ــارت جهان تج
ــم  ــل و ه ــم در داخ ــه ه ــد ک ــی دارن ــک مهم ــای ديپلماتی ه
ــورد  ــر در م ــن ام ــد. اي ــود را دارن ــاص خ ــط خ ــارج رواب خ
ــه  ــد ک ــدق می کن ــز ص ــی )NGO( نی ــازمان های غیردولت س
نقــش مهمــی در پــر کــردن شــکاف های خدماتــی در ارائــه 
آمــوزش، بهداشــت و رفــاه، امدادرســانی بــه باليــای طبیعــی 
و توســعه زيرســاخت های کوچــک بــه جــای مانــده توســط 
دولت هــا بــا منابــع ناکافــی يــا اراده سیاســی ناکافــی دارنــد.
ــا  ــد ذکــر شــود کــه ايــن انقــالب در ديپلماســی ت ــه باي  البت
کنــون بــه معنــای کاهــش قــدرت  دولــت نیســت بلکــه بــه 
ــم  ــت تصمی ــان دول ــت. همچن ــش آن اس ــر نق ــای تغیی معن
ــک  ــی ي ــت خارج ــی سیاس ــول کل ــی در اص ــده اصل گیرن
حکومــت اســت و ايــن بــه معنــای بــی اثــر شــدن تصمیمات 
دولــت نیســت بلکــه بــه معنــای تغییــر مــدل حاکمیــت بــر 
ــی  ــر دولت ــه کنشــگران غی ديپلماســی اســت کــه بهــا دادن ب
را گريــز ناپذيــر کــرده اســت کــه نــه تنهــا ضــرری نخواهــد 
داشــت بلکــه يکــی از روش هــای کارامــد در روزگار کنونــی 
اســت تــا بتــوان برخــی مســیرهايی را بــرای اهــداف ملــی و 

بیــن المللــی دولتهــا فراهــم نمــود.
ــر در  ــگران موث ــوع کنش ــه ن ــی ب ــگاه کل ــک ن ــن در ي  بنابراي
عرصــه ديپلماســی بايــد گفتــه شــود کــه همــگام بــا تحوالت 
نويــن ديپلماســی نیــز در برخــی اصــول خــود انقالبهايــی را 
تجربــه کــرده اســت کــه خوشــبختانه کارايــی خوبــی داشــته 
اســت و اکنــون ديپلماســی نــه در حصــر دولــت بلکــه 
میدانــی بــرای عمــل ورزی کنشــگران مختلــف شــده اســت.

 منابع:
https://uscpublicdiplomacy.org/pdin_monitor_

article/globalization-interdependency-and-
public-diplomacy

https://www.veryshortintroductions.
/10.1093/com/view

-actrade/9780199588503.001.0001/actrade
6 -c h a p t e r -9 7 8 0 1 9 9 5 8 8 5 0 3

https://www.veryshortintroductions.
/10.1093/com/view

-actrade/9780199588503.001.0001/actrade
1 -c h a p t e r -9 7 8 0 1 9 9 5 8 8 5 0 3

جنگ روسيه در اوکراين؛ پيوند داخلی، 
همسايگی و سياست خارجی

نويسنده: دکتر استفان مايستر رئیس برنامه نظم و دموکراسی بین¬ المللی در شورای روابط خارجی آلمان، برلین
مترجم: عارف بیژن، رئیس گروه جنگ و صلح انجمن ايرانی مطالعات غرب آسیا

منبع: مرکز مطالعات امنیتی در مؤسسه فناوری فدرال زوريخ

ــا  ــش ب ــیه و روابط ــود روس ــیه، خ ــی روس ــه نظام  مداخل
ــن  ــد داد. اي ــر خواه ــوروی را تغیی ــس از ش ــورهای پ کش
جاه طلبی هــا و نقــش قــدرت بــزرگ پوتیــن بــه عنــوان يــک 
هژمــون در همســايگی پــس از شــوروی را تضعیــف خواهد 
ــرای  ــی روســیه ب ــزوا بیشــتر، تواناي کــرد. امنیتی ســازی و ان
مــدرن شــدن را تضعیــف می¬کنــد. ايــن امــر بــه فروپاشــی 
فضــای پــس از اتحــاد جماهیــر شــوروی و تضعیــف نقــش 

ــد. ــن می زن ــی دام ــد قطب ــان چن ــیه در جه روس
 پایان امپراتوری روسیه

 مداخلــه نظامــی روســیه در اوکرايــن نقطــه عطفــی اســت 
ــان  ــس از پاي ــه پ ــا ک ــی اروپ ــم امنیت ــه نظ ــا ب ــه تنه ــه ن ک
جنــگ ســرد مــورد مذاکــره قــرار گرفــت پايــان می¬دهــد، 
بلکــه خــود روســیه پــس از شــوروی را نیــز بــه طور اساســی 
تغییــر می¬دهــد. اهــداف والديمیــر پوتیــن، رئیــس جمهور 

روســیه بــرای بیــرون رانــدن ايــاالت متحــده از اروپــا، تأمیــن 
مناطــق نفــوذ و ايجــاد مناطــق حائــل در اطــراف روســیه در 
تجزيــه اوکرايــن بــه عنــوان يــک کشــور متبلــور شــده اســت. 
در نهايــت، ايــن در مــورد از بیــن بــردن دولتــی اســت کــه از 
لحــاظ تاريخــی، فرهنگــی، سیاســی و اجتماعــی بــه روســیه 
ــه  ــیه ب ــت روس ــرای هوي ــی ب ــن پیامدهاي ــت. اي ــل اس متص
عنــوان يــک امپراتــوری، نقــش آن در منطقــه پس از شــوروی 
ــر  ــوری والديمی ــروژه امپرات ــی؛ پ ــان روس ــوم جه دارد و مفه
پوتیــن را بــه چالــش می کشــد. ارتــش روســیه شــهرهايی را 
بمبــاران می کنــد کــه در آن مــردم روســی صحبــت می کننــد، 
ــه  ــد و احســاس نزديکــی ب ــا حــدی( روســی دارن ريشــه )ت
بــزرگ  قــدرت  جاه طلبی هــای  ايــن  می کننــد.  روســیه 
پوتیــن را کــه مبتنــی بــر نقــش روســیه بــه عنــوان هژمــون در 
منطقــه پــس از شــوروی اســت، تضعیــف می کنــد. رهبــری 
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ــا  ــه آنه ــد، بلک ــت نمی کن ــود« محافظ ــردم خ ــیه از »م روس
ــت دادن  ــال از دس ــن در ح ــیه پوتی ــد. روس ــود می کن را ناب
هرگونــه مشــروعیت بــه عنــوان حامــی جهــان روســی زبــان 
اســت. ايــن عواقــب بــر نحــوه نــگاه ســاير کشــورهای پس از 
فروپاشــی شــوروی بــه روســیه دارد، بــه ايــن معنــی کــه حتی 
بیشــتر بــه عنــوان تهديــدی بــرای حاکمیــت، شــیوه زندگــی و 

ــه نظــر می رســد. بقــای فیزيکــی آنهــا ب
  یک روسیه مستقل و منزوی

 همزمــان، خــود روســیه نیــز دســتخوش تغییــرات اساســی 
ــور  ــن کش ــت. اي ــدت اس ــی بلندم ــای داخل ــا پیامده و ب
و  تمامیت خــواه،   

ً
نســبتا ســرکوب کننده تر،  منزوی تــر، 

عقب مانده تــر می شــود و کمتــر قــادر بــه مــدرن شــدن 
ــت. اس

  از زمانــی کــه پوتیــن در ســال ۲۰۰۰ رئیــس جمهــور شــد، 
اســاس رفــاه، ادغــام روســیه در اقتصــاد جهانــی و صــادرات 
ــورهای  ــیه، کش ــم روس ــه تهاج ــش ب ــود. در واکن ــع ب مناب
تحريم هــای  جامع تريــن  کــه  گرفتنــد  تصمیــم  غربــی 
اقتصــادی را بــرای کشــور بزرگــی ماننــد روســیه اعمــال کنند 
کــه تنهــا بــا تحريم هــای ايــران و کــره شــمالی قابــل مقايســه 
ــزوا از سیســتم اقتصــادی و مالــی جهانــی، مــدل  اســت. ان
ــیوه   ش

ً
ــا ــرد و اساس ــوال می ب ــر س ــیه را زي ــادی روس اقتص

ــیه ای  ــد آن روس ــد داد. پیام ــر خواه ــیه را تغیی ــی روس زندگ
ــال کنتــرل مناطــق خــود از طريــق  ــه دنب ــود کــه ب خواهــد ب
ــی  ــی و خارج ــیج داخل ــم بس ــک رژي ــی ي ــای نظام ابزاره

اســت.
ــع  ــه مناب ــت ک ــی اس ــن معن ــه اي ــن، ب ــتم پوتی ــرای سیس  ب
کمتــری بــرای توزيــع داخلــی خواهــد داشــت. بــا ايــن حال، 
ــتم  ــه سیس ــاداری ب ــرای وف ــع ب ــه مناب ــی ب ــاد و دسترس فس
سیاســی و شــخص پوتیــن بســیار مهــم اســت. رئیــس 
جمهــور بايــد تصمیــم بگیــرد کــه چــه کســی چــه چیــزی را 
از منابــع کمتــر بــه دســت مــی آورد. آســیب پذيــری نخبــگان 
در ســال های اخیــر افزايــش يافتــه اســت و هیــچ کــس حتــی 
ــن  ــتم ام ــن در سیس ــور پوتی ــس جمه ــک رئی ــدان نزدي متح
نیســت. ايــن امــر منجــر بــه پاکســازی تمامــی بازيگــران غیر 
ــت و  ــر، از دول ــش لیبرال ت ــژه بخ ــه وي ــام، ب ــه نظ ــادار ب وف

جامعــه خواهــد شــد.
ــیه  ــه روس ــرب علی ــای غ ــل تحريم ه ــه دلی ــن ب ــش از اي  پی
پــس از ســال ۲۰۱۴، رونــدی بــه ســمت حاکمیــت بیشــتر 
در روســیه وجــود داشــت. محــدود کــردن بدهــی خارجــی 
ــی،  ــص داخل ــد ناخال ــد تولی ــر از ۲۰ درص ــه کمت ــیه ب روس

افزايــش ذخايــر خارجــی بــه ۵۵۰ میلیــارد يــورو بــا شــروع 
جنــگ، و کاهــش سیاســت های مخــارج در چارچــوب 
ــر  ــه کمت ــزان محافظه کاران ــه می ــد-۱۹ ب ــری کووي همه گی
ــدف  ــا ه ــی ب ــی، همگ ــص داخل ــد ناخال ــد تولی از ۳ درص
کمتــر آســیب پذير ســاختن روســیه در برابــر نفــوذ خارجــی 

مرتبــط اســت.
 در همــان زمــان، پــس از تظاهــرات گســترده در شــهرهای 
ــور  ــه ط ــت ب ــال ۲۰۱۱-۲۰۱۲، دول ــیه در س ــزرگ روس ب
فزاينــده اينترنــت را کنتــرل کــرد و ســعی کــرد يــک روِنــت 
ــدن  ــاده ش ــرای آم ــا ب ــه اينه ــد. هم ــاد کن ــتقل ايج ]۱[ مس
بــرای درگیــری بــزرگ بــا غــرب بــود. ايــن سیاســت باعــث 
ــای  ــور فزاينده ــه ط ــرال ب ــادی لیب ــگان اقتص ــه نخب ــد ک ش
کمتــر قــادر بــه عمــل مســتقل يــا مقابلــه بــا رئیــس جمهــور 
در مــورد يــک سیاســت اقتصــادی پايــدار باشــند. در 
ــدند  ــل ش ــم تبدي ــین رژي ــل جانش ــه عوام ــا ب ــوض، آنه ع
ــا  ــری ب ــدارک درگی ــرای ت ــت را ب و مقاومــت اقتصــادی دول
ــه  ــرال ک ــگان لیب ــته از نخب ــد. آن دس ــن کردن ــرب تضمی غ
در سیســتم باقــی می ماننــد، ماننــد الويــرا نابیولینــا، رئیــس 
بانــک مرکــزی ، اکنــون بايــد کســری بودجــه و جــدا شــدن 
اقتصــاد، بانکــداری و بخــش مالــی روســیه از سیســتم 
جهانــی را مديريــت کننــد. بــه نظــر می رســد کــه نخبــگان 
ــند،  ــش بکش ــه چال ــور را ب ــس جمه ــه رئی ــای اينک ــه ج ب

ــد. ــق می دهن ــرايط وف ــا ش ــود را ب خ
 امنیتی سازی و نظامی سازی سیاست و جامعه

 همــه اينهــا بــا امنیتی ســازی و نظامی ســازی بیشــتر دولــت 
ــده ای،  ــور فزاين ــه ط ــت. ب ــراه اس ــیه هم ــه در روس و جامع
بازيگــران نظامــی و امنیتــی بــا تفکــر امنیتــی بــر سیاســت 
روســیه تســلط بیشــتری خواهنــد داشــت و بــه هــدف 
خــود بــرای روســیه¬ای کــه کمتــر در برابــر نفــوذ خارجــی 
ــی  ــه خودکامگ ــتری ب ــل بیش ــد و تماي ــر باش ــیب پذي آس
ــومین دوره  ــا س ــد ب ــن رون ــد. اي ــد ش ــک خواهن دارد، نزدي
ــا  ــد و ب ــاز ش ــال ۲۰۱۲ آغ ــن در س ــت جمهوری پوتی رياس
ــگ  ــه و جن ــاق کريم ــس از الح ــه پ ــرب ک ــای غ تحريم ه
ــت.  ــتاب گرف ــد، ش ــال ش ــال ۲۰۱۴ اعم ــاس در س دونب
اکنــون بــه الگــوی اصلــی سیاســت روســیه تبديــل خواهــد 
ــرای  ــا ب ــت آنه ــم اهمی ــرب، علی رغ ــای غ ــد. تحريم ه ش
ــگ در  ــف جن ــرای توق ــم ب ــرار دادن رژي ــار ق ــت فش تح
اوکرايــن، بــه انــزوای بیشــتر روســیه، تحکیــم جامعــه 
پیرامــون پوتیــن و تقويــت منطــق امنیتی در سیاســت روســیه 
کمــک می کنــد. ايــن رونــد نیــز بــا سیاســتی خواهــد بــود 

ــا  ــد ت ــیه بازمی گردان ــه روس ــی را ب ــات روس ــول مقام ــه پ ک
فعالیت هــای ســفر آنهــا را محــدود کنــد و اقتصــاد را از 
نفــوذ خارجــی مســتقل کنــد. گارد ملــی روســیه کــه در ســال 
ــور  ــری ويکت ــه رهب ــرباز ب ــش از ۴۰۰۰۰۰ س ــا بی ۲۰۱۶ ب
ســولوتوف متحــد نزديــک پوتیــن تشــکیل شــد، آمــاده 
ــود.  ــد ب ــی خواه ــورش داخل ــه ش ــر هرگون ــت در براب مقاوم
ســربازان آنهــا حقــوق بیشــتری نســبت بــه ســربازان ارتــش 
يــا ســاير نیروهــای امنیتــی دريافــت می کننــد و آنهــا آمــاده 
ــود.  ــد ب ــک او خواهن ــدان نزدي ــن و متح ــت از پوتی محافظ
بنابرايــن، ســناريوی بــالروس بــرای روســیه محتمــل اســت، 
ــد  ــی خواه ــی باق ــای امنیت ــرای نیروه ــه ب ــه بودج ــی ک جاي
ــد  ــش خواه ــور کاه ــه کش ــرای بقی ــه ب ــی ک ــد، در حال مان
يافــت. نقــش اصلــی گارد ملــی ســرکوب بخشــی از جامعــه 
ــه افــول روســیه و  ــا سیاســت هايی کــه منجــر ب اســت کــه ب
رفــاه روســیه شــده اســت موافــق نیســتند. پاکســازی سیســتم 
از نخبــگان لیبــرال يــک گام منطقــی اســت، همانطــور کــه 
بــا اقدامــات علیــه مشــاور اقتصــادی آناتولــی چوبايــس کــه 
 کشــور را تــرک کــرد، ديديــم. پوتیــن تــالش خواهــد 

ً
اخیــرا

کلیــدی  موقعیت هــای  در  را  لیبــرال  نخبــگان  تــا  کــرد 
ــرايط  ــا ش ــود را ب ــد خ ــا باي ــا آنه ــه دارد، ام ــادی نگ اقتص
ــه و  ــری بودج ــت کس ــه مديري ــد ب ــد و باي ــق دهن ــد وف جدي
کاهــش تأثیــر تحريم هــا کمــک کننــد. آنهــا در تصمیمــات 
کلیــدی رژيــم حرفــی ندارنــد. وظیفــه اصلــی آنهــا کاهــش 
ــیه  ــه روس ــت و جامع ــر دول ــران ب ــات ديگ ــر تصمیم تأثی
ــا  ــتباه و ي ــب اش ــورت مرتک ــال در ص ــن ح ــت. در عی اس
نشــان دادن نشــانه¬ای از بــی وفايــی، تحــت نظــارت دقیــق 
نخبــگان امنیتــی قــرار خواهنــد گرفــت. فضــای مانــور آنهــا 
ــا را  ــیلوويکی ]۲[  آنه ــود و س ــک می ش ــتر کوچ ــی بیش حت

ــد. ــی ده ــرار م ــتری ق ــالت بیش ــت حم تح
ــل  ــردم داخ ــه م ــم« هم ــتون پنج ــه »س ــن ب ــه پوتی  حمل
روســیه کــه او آنهــا را بیگانــه يــا دشــمن ايــن کشــور 
تعريــف می¬کنــد، بعــد از ســال ۲۰۱۴ وارد مرحلــه بعــدی 
می¬شــود. ]۳[  ايــن جنــگ علیــه همــه مــردم روســیه اســت 
کــه بــا تهاجــم بــه اوکرايــن موافــق نیســتند. انــزوای بیشــتر 
روســیه از ايــن نظــر بیشــتر به شــوروی دهــه ۱۹۳۰ شــباهت 
ــگ در  ــروع جن ــس از ش ــاه پ ــک م ــه ۱۹۸۰. ي ــا ده دارد ت
ــد.  اوکرايــن، حــدود ۲۴۰۰۰۰ روس کشــور را تــرک کرده ان
ايــن بهتريــن بخــش تحصیــل کــرده و مترقــی جامعــه اســت 
ــر،  ــگ، هن ــد فرهن ــی مانن ــا در زمینه هاي ــیاری از آنه ــه بس ک
ــص  ــاری تخص ــه تج ــات و جامع ــاوری اطالع ــش فن بخ

دارنــد. طبــق گــزارش انجمــن ارتباطــات الکترونیــک 
روســیه، تــا مــارس ۲۰۲۲ تــا ۷۰۰۰۰ کارشــناس فنــاوری 
ــر  ــرار مغزهــا تأثی ــن ف ــد. اي ــرک کردن اطالعــات کشــور را ت
زيــادی بــر اقتصــاد و جامعــه روســیه دارد. ايــن امــر منجــر 
بــه تســلط بخــش محافظه کارتــر و ملی گــرای جامعــه 
ــر  ــات انزواطلبانه ت ــرش اقدام ــه پذي ــل ب ــه ماي ــود ک می ش
هســتند. در ايــن راســتا، محبوبیــت رئیــس جمهــور پوتیــن به 
بیــش از ۷۰ درصــد افزايــش يافتــه اســت )طبــق آژانس هــای 
ــی(، و مــوج عظیمــی از میهــن پرســتی در  نظرســنجی ايالت
کشــور بــا بیــش از ۸۰ درصــد حمايــت از جنــگ بــه گفتــه 
مرکــز ِلوانــدا در حــال عبــور اســت. در عیــن حــال، اشــتهای 
 
ً
اعتــراض کــم اســت؛ اعتراض هايــی کــه وجــود دارد، تقريبــا

منــزوی هســتند، و ديگــر هیــچ اپوزيســیون عملکــردی 
ــرای  ــن ب ــی جايگزي ــت الگوي ــه می توانس ــدارد، ک ــود ن وج

ــد. ــن ايجــاد کن ــژه« پوتی ــات وي »عملی
  تقسیم اروپا

 جنــگ در اوکرايــن بــرای همیشــه روســیه را از نظــر نظامــی و 
اقتصــادی تضعیــف کــرده و در ســطح بیــن المللــی منــزوی 
خواهــد کــرد. در نتیجــه، مســکو بــه شــدت بــه خــود و ديگر 
کشــورهای پــس از فروپاشــی شــوروی متکــی خواهــد شــد، 
ــا  ــی ي ــادی، سیاس ــنهادات اقتص ــد پیش ــه بتوان ــدون اينک ب
ــت  ــار داش ــوان انتظ ــی ت ــد. م ــه ده ــی ارائ ــی جذاب اجتماع
کــه روســیه از نظــر فنــاوری بیشــتر بــه چیــن وابســته باشــد 
ــی را  ــع طبیع ــف مناب ــا تخفی ــای ب ــد قیمت ه ــور باش و مجب
بــه چیــن ارائــه دهــد. هرچــه روســیه ضعیف تــر و منزوی تــر 
ــايگی اش  ــل و همس ــت در داخ ــن اس ــم ممک ــود، رژي ش
ــی  ــای کنون ــا تحريم ه ــد. ب ــان ده ــر نش ــش تهاجمی ت واکن
ــت  ــای آن تح ــیا و نهاده ــادی اوراس ــه اقتص ــرب، اتحادي غ
ــو  ــورهای عض ــر کش ــک از ديگ ــچ ي ــتند و هی ــار هس فش
منفعتــی بــرای تحــت تحريم هــای غــرب نخواهنــد داشــت. 
ــوال  ــر س ــده آن را زي ــن و آين ــرد پوتی ــوع عملک ــن موض اي

می بــرد.
 هــدف پوتیــن رئیــس جمهــور روســیه بــرای ادغــام اقتصادی 
ــش  ــال کاه ــوروی در ح ــی ش ــس از فروپاش ــورهای پ کش
ــی  ــت جمع ــان امنی ــازمان پیم ــال، س ــن ح ــت. در عی اس
ــت  ــن اس ــد و ممک ــش ده ــود را افزاي ــت خ ــد اهمی می توان
بــه ابــزاری کلیــدی روســیه و ســاير کشــورهای مســتبد بــرای 
حفــظ نخبــگان حاکــم بــر قــدرت تبديــل شــود. همانطــور 
کــه در قزاقســتان بــا واکنــش بــه تظاهــرات گســترده در 
ــازمان  ــای س ــاير اعض ــیه و س ــم، روس ــه ۲۰۲۲ ديدي ژانوي
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پیمــان امنیــت جمعــی مايــل بــه مداخلــه بــرای توقــف هــر 
نــوع خیــزش اجتماعــی هســتند. در عیــن حــال، هــر کشــور 
پــس از شــوروی پــس از جنــگ در اوکرايــن در مــورد دعــوت 
از نیروهــای روســیه بــه کشــور خــود بســیار محتــاط خواهــد 

بــود.
ــوذ  ــوزه نف ــت ح ــن امنی ــدف تامی ــا ه ــیه ب ــری روس  رهب
ســنتی خــود از طريــق ابزارهــای نظامــی، بــا موفقیــت ســاير 
کشــورها و جوامــع پــس از شــوروی را از خــود بیگانــه کــرده 
اســت. گام هــای احتمالــی بــرای ادغــام مناطــق مــورد 
مناقشــه ماننــد اوســتیای جنوبــی يــا ترانس نیســتريا در 
 مــورد بحــث 

ً
کشــور روســیه، همانطــور کــه اکنــون مجــددا

ــادر  ــای م ــا دولت ه ــکو ب ــط مس ــت، رواب ــه اس ــرار گرفت ق
ــن،  ــگ در اوکراي ــا جن ــد داد. ب ــر خواه ــتر تغیی ــود را بیش خ
رهبــری روســیه بــه پارادايــم متفاوتــی از سیاســت نســبت بــه 
کشــورهای پــس از شــوروی تغییــر جهــت داد. پــرده آهنیــن 
جديــد کشــورهايی را ايجــاد می کنــد کــه دوبــاره حاکمیــت 
خــود را از دســت می دهنــد. در خــارج از قلمــرو ناتــو، 
ــر  ــدارد. ه ــود ن ــا وج ــی در اروپ ــن امنیت ــچ تضمی ــر هی ديگ
ــود.  ــیه ش ــی روس ــه نظام ــی حمل ــد قربان ــوری می توان کش
ــن  ــوروی دام ــس از ش ــای پ ــی فض ــه فروپاش ــر ب ــن ام اي
می زنــد زيــرا روســیه قــادر بــه ادغــام اقتصــادی کشــورهای 
ــذب  ــرای ج ــرم ب ــدرت ن ــد ق ــت و فاق ــابق نیس ــوروی س ش

ــت. ــد اس ــای جدي اعض
ــق  ــیه، مناط ــی روس ــت تهاجم ــف و سیاس ــن، ضع  بنابراي
ــتری  ــراد بیش ــه اف ــد ک ــاد می کن ــی را ايج ــتری بی ثبات خاکس
عالقه منــد بــه فــرار از آن خواهنــد بــود. ايــن سیاســت 
ــق  ــه منط ــی ک ــیه دارد، جاي ــود روس ــر خ ــی ب ــرات منف تأثی
ــن  ــط بی ــادی و رواب ــت های اقتص ــی، سیاس ــی و امنیت نظام
ــرد. همــه اينهــا  دولــت و جامعــه را بیشــتر پیــش خواهــد ب
بیشــتر روســیه را در ســطح جهانــی منــزوی می کنــد و 
ــه  ــد. ب ــف می کن ــی تضعی ــد قطب ــای چن ــش آن را در دنی نق
نظــر می رســد کــه الگــوی افــول اتحــاد جماهیــر شــوروی 

ــود. ــرار ش تک
 

 پی نوشت:
]1[ روِنــت )بــه انگلیســی: Runet(، يک تکــواژ چندوجهی 
Net/( و شــبکه   )RU( روســی   کلمــه  از  ترکیبــی  کــه 
Network( اســت و اشــاره اجتمــاع و وب ســايت روس زبان 
در اينترنــت اســت. واژه روِنــت در بهــار ســال ۱۹۹۷ توســط 
يــک شــهروند اســرائیلی و ســخنور زبــان روســی از اهالــی 

ــران عــادی، واژه  ــرای کارب ــداع شــد. ب باکــو، آذربايجــان اب
ــايت ها  ــوای وب س ــه محت ــت ک ــی اس ــن معن ــه اي ــت ب روِن
بــرای کاربــران روســی بــدون مهارت هــای زبانــی خارجــی 
ــتجوی  ــای جس ــال، موتوره ــرای مث ــت )ب ــترس اس در دس
ــی  ــی و محل ــخ بوم ــل، و نس ــرويس های ايمی ــی، س روس
 dictionaries, YouTube, eBay, وبســايت هايی نظیــر
غیــره  و   PayPal, PayPal, Foursquare Foursquare
ــرد در همــه کشــورهای پــس از اتحــاد شــوروی  ــرای کارب ب

اســت.
]2[ ســیلوويکی )بــه انگلیســی: Siloviki(، در واژه شناســی 
ــه از  ــت ک ــتمداری اس ــای سیاس ــه معن ــیه، ب ــی روس سیاس
ــان وارد  ــای همانندش ــا نیروه ــی ي ــی، نظام ــای امنیت نیروه
ــامل  ــوال ش ــیده اند. معم ــدرت رس ــه ق ــده و ب ــت ش سیاس
ــرويس  ــات، س ــی اطالع ــابق، اداره اصل ــران کاگ ب س افس
امنیــت فــدرال روســیه، ســرويس اطالعــات خارجــی، 
ــواد  ــرل م ــدرال کنت ــدرال، ســرويس ف ســرويس حفاظــت ف
مخــدر روســیه، يــا ديگــر نیروهــای مســلح می شــود. نفــوذ 
ســیلوويکی از زمــان روی کار آمــدن پوتیــن در حــال افزايش 

ــوده اســت. ب
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حفاظت از امنيت غذايی چين در برابر خطرات ژئوپليتيکی

به قلم کوی نينگبو و ژائو دوانيانگ | چاينا ديلی

 انتظــار مــی رود درگیــری پیگیــر روســیه و اوکرايــن، بازارهای 
جهانــی مــواد غذايــی را تحــت فشــار بیشــتری قــرار دهــد. 
ــت  ــويا، قیم ــدم، ذرت و س ــای گن ــتابندۀ به ــش ش ــا افزاي ب
جهانــی حبوبــات و مــواد غذايــی در حــال افزايــش اســت، 
ــواد  ــن م ــای تأمی ــد و زنجیره ه ــر تولی ــری ب ــن درگی ــرا اي زي

غذايــی تأثیــر گذاشــته اســت.

ــارت  ــت تج ــدم در هیئ ــی گن ــت آت ــان، قیم ــن س ــه همی  ب
شــیکاگو در ســال جــاری، شــاهد افزايــش بیــش از 70 
اســت.  بی ســابقه  مــارس 2008  از  کــه  بــوده  درصــد 
قیمت هــای آتــی ذرت و ســويا بــه ترتیــب 30 و 25 درصــد 
افزايــش يافتــه اســت کــه از ســال 2013، چنیــن افزايشــی را 

ــم.  ــاهد نبودي ش

ــی  ــت کل ــرو، قیم ــات و نی ــای حبوب ــش به ــف افزاي ــه لط  ب
ــاه  ــز در حــال افزايــش اســت. در اواخــر م ــی نی مــواد غذاي
مــارس، ســازمان غــذا و کشــاورزی ســازمان ملــل، کمبــود 
ــده را در  ــا در ســه مــاه آين ــی در مــاه پیــش رو، ي مــواد غذاي
بیــش از 40 درصــد از مناطــق و مــوارد مــورد بررســی پیــش 
بینــی مــی شــود. و افزايــش قیمــت مــواد غذايــی و نوســانات 

بــازار مــی توانــد امنیــت غذايــی جهانــی را تهديــد کنــد ، بــه 
ويــژه بــرای کســانی کــه فاقــد مقــررات هســتند.

 عــالوه بــر ايــن، تولیــد و منابــع جهانــی حبوبــات بــا موانعی 
ــن  ــیه و اوکراي ــری روس ــه، درگی ــرای نمون ــتند. ب ــرو هس روب
ــر  ــدازد و ب ــر می ان ــه تأخی ــی را ب ــوالت زراع ــت محص کاش
عرضــه جهانــی کــود تأثیــر می گــذارد  کــه مــی توانــد تولیــد 
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مــواد غذايــی را کاهــش دهــد.
 چهــل درصــد از خــاک ســیاه جهــان در اوکرايــن اســت کــه 
آن را ســبد نــاِن اروپــا می خواننــد. از آن جــا کــه خــاک ســیاه 
در مرکــز و شــرقی اوکرايــن متمرکــز شــده اســت، جايــی کــه 
ايــن نبردهــا شــديدترين بــوده اســت، بايــد گفــت اگــر ايــن 
ــدم و ذرت فصــل کاشــت  ــد، کشــاورزان گن ــه ياب ــرد ادام نب
را يعنــی از مــارس تــا مــاه مــه را از دســت داده انــد و بديــن 

ســان، تولیــد کاهــش خواهــد يافــت. 
 بــه همیــن ســان، روســیه و بــالروس دو صادرکننــده پیشــرو 
در جهــان ، بــه ويــژه در زمینــۀ کــود پتاس هســتند. براســاس 
اعــالم انجمــن بیــن المللــی کــود، روســیه در ســال 2021 
11.83 میلیــون تــن کــود پتــاس صــادر کــرد و 23 درصــد 
از کل صــادرات جهانــی را بــه خــود اختصــاص داده اســت. 
اگــر صــادرات کــود روســیه و بــالروس را هــم اضافــه کنیــم 
ــرو هســتند، بیــش  ــا تحريم هــای غربــی روب ، کــه هــر دو ب
از 30 درصــد از کــود کــود پتــاس جهــان تحــت تأثیــر ايــن 

ــرد. ــرار می گی ــا ق تحريم ه
 بــه عــالوه، از آن جــا کــه گاز طبیعــی، مــاده اولیــه اساســی 
بــرای تولیــد کودهــای مبتنــی بــر نیتــروژن ماننــد اوره اســت، 
افزايــش بهــای آن، بــه ناچــار، هزينــه تولیــد کودهــای فراتــر 
از روســیه و اوکرايــن را افزايــش مــی دهــد و منجــر بــه 

کاهــش عملکــرد محصــول مــی شــود.

ــی از  ــود، بخش ــۀ خ ــه نوب ــیه، ب ــن و روس ــری اوکراي درگی
تــدارکات بیــن المللــی را مختــل کــرده اســت. در تاريــخ 24 
فوريــه ، هــر دو کشــور، هــم روســیه و هــم اوکرايــن، حمل و 
نقــل تجــاری را در بنــادر متعلــق بــه خــود، در دريــای ســیاه 
بــه حالــت تعلیــق درآورده انــد. ايــن بــدان معنــی اســت کــه 
ــتی ها  ــت کش ــرای حرک ــدی ب ــری ج ــری، خط ــن درگی اي
بــرای  می توانــد  و  می کنــد  ايجــاد  ســیاه  دريــای  در 
ــع غذايــی  ــات حمــل و نقــل مناب ــر عملی کشــورهايی کــه ب
ــه  ــی در پــی داشــته باشــند؛ ب ــود غذاي متکــی هســتند، کمب
ويــژه کشــورهايی کــه بــه واردات مــواد غذايــی از روســیه و 

ــان. ــر و لبن ــد مص ــته اند، مانن ــن وابس اوکراي
ــن  ــه اوکراي ــدگان، از جمل ــیاری از صادرکنن ــر، بس  از آن بدت
ــل  ــات در داخ ــی حبوب ــود احتمال ــم کمب ــن، از بی و آرژانتی
ــت  ــی محدودي ــواد غذاي ــادرات م ــرای ص ــان، ب کشورهايش

ــد. ــال کرده ان ــی را اعم هاي
 شــکی نیســت کــه تأمین مــواد غذايــی جهانــی بــا تهديداتی 
ــذا  ــی غ ــه جهان ــت، برنام ــت. در حقیق ــرو اس ــدی روب ج
هشــدار داده اســت کــه اگــر عرضــه مــواد غذايــی همچنــان 
در حــال کاهــش باشــد، ســال 2022 بــرای امنیــت غذايــی 
ــش از 44  ــد بی ــود و می توان ــد ب ــار خواه ــه ب ــی فاجع جهان
میلیــون نفــر را در 38 کشــور بــه ســمت قحطــی ســوق دهد.
بــا توجــه بــه وضعیــت پیچیــده و بــی ثبــات بیــن المللــی، 

ــداوم  ــرای ت ــد تمــام اقدامــات خــود را ب ــن باي ــن، چی بنابراي
ــد  ــام ده ــی انج ــواد غذاي ــه م ــد و عرض ــی در تولی خودکفاي
ــرآوردن تقاضــای مــردم بهــر تنــوع غذايــی  ــا بــرای ب و صرف

ــد. ــه واردات غــذا کن ــدام ب اق
ــد  ــت خري ــل قیم ــش حداق ــا افزاي ــد ب ــن باي ــت، چی  نخس
برنــج و گنــدم و يارانــه، مشــوق های کشــاورزانی را کــه ذرت 
ــه  ــا را ب ــد و  آن ه ــش ده ــد،  افزاي ــج می کارن ــويا و برن ، س
کشــت غــالت بیشــتر و کســب ســود بیشــتر تشــويق کنــد.
دوم، افزايــش قیمــت انــرژی از جملــه قیمــت نفــت، زغــال 
ســنگ و گاز طبیعــی، عرضــه کــود را مختــل کــرده اســت )و 
ايــن اختــالل ادامــه خواهــد يافــت(، بنابرايــن، چیــن بايــد 
ــود را  ــود خ ــره ک ــرده، ذخی ــت ک ــازارش را تقوي ــم ب مکانیس

بــرای مقابلــه بــا هرگونــه بحــران احتمالــی افزايــش دهــد.
ســوم، چیــن بايــد توســعه فنــاوری پیشــرفته را ســرعت 
ببخشــد و بــرای تقويــت کارآيــِی بخــش کشــاورزی بــه کار 

ــرد.  گی
ــج  ــذر کشــور و تروي  چهــارم، تقويــت و گســترش بانــک ب
تنــوع کشــاورزی ضــروری اســت. بــا رشــد انــواع مختلفــی 
ــد  ــن می توان ــاال، چی ــت ب ــا کیفی ــنتی ب ــوالت س از محص
در تولیــد بــذر خودکفــا شــود، بــه ويــژه بــه ايــن ســبب کــه 
بخــش بــذر مدت هاســت تحــت ســلطه ملــل توســعه يافتــه 

اســت.

ــن  ــود را تضمی ــی خ ــت غذاي ــد امنی ــن نمی توان ــم، چی پنج
ــرای  ــدم را افزايــش دهــد، مگــر آن کــه ب ــد گن ــا تولی ــد ي کن
ــش  ــاالنه بی ــزاِن س ــه می ــالت ب ــد غ ــظ تولی ــت و حف کش
از 650 میلیــون تــن، زمیــن کافــی و بــا کیفیــت بــاال 

ــد.  ــاص ده اختص
 و ششــم، چیــن بــرای کاهــش زبالــۀ مــواد غذايــی، از 
مراحــل تولیــد، حمــل و نقــل، ذخیــره و فــرآوری تــا 
ــن  ــد. همچنی ــتری کن ــالش بیش ــد ت ــرف، باي ــه مص مرحل
ــاط  ــد ارتب ــود، باي ــی خ ــت غذاي ــت از امنی ــرای محافظ ب
نزديــک خــود را بــا بازارهــای جهانــی مــواد غذايــی حفــظ و 

کنــد.  متنــوع  را  واردات  کانال هــای 
 بــرای نمونــه، مقامــات مــی تواننــد بــه موقــع موقعیت هــای 
ــه موقــع زنــگ هشــدار  ــی کــرده، ب ــر را ارزياب در حــال تغیی
ــاورزی  ــاغل کش ــاورزان و مش ــا کش ــد ت ــدا درآورن ــه ص را ب
ــر خطــرات گام هــای خــود را شــتاب  ــه ب ــرای غلب ــد ب بتوانن
را  واردات  کانال هــای  بايــد  همچنیــن  چیــن  بخشــند. 
بازســازی و آن هــا را متنوع تــر کنــد، همچنیــن تجــارت 
ــوزۀ  ــود را در ح ــکاری خ ــد و هم ــترش ده ــالت را گس غ

ــد. ــت کن ــورها تقوي ــتر کش ــا بیش ــاورزی، ب کش

  کــوی نینگبــو، اســتاد دانشــکده اقتصــاد و مديريت، دانشــگاه کشــاورزی شــمال 

شــرقی اســت. ژائــو دوانینــگ دانشــجوی دکتــرا در همان دانشــگاه اســت.
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ــه و  ــاِن ترکی ــی می ــدان جنگ ــه می ــراق ب ــنجار ع ــه س چگون
ــد؟ ــل ش ــران تبدی ای

  ايــن مقالــه، نگاهــی ظاهــرا بی طــرف بــه تحــوالت منطقــۀ ســنجار يــا شــنگال در شــمال عــراق دارد، امــا نويســنده، واقعا 
بی طــرف نیســت، چــون منابعــی کــه انتخــاب کــرده، روايتگــر فقــط يــک ســوی ماجــرا هســتند و حتــی اطالعــات هــم، 
يــک ســويه اســت. ايــن ســبِک اســتفاده از روش نــگارش بی طرفانــه، در عیــن جانبــداری، روشــی رايــج در مطبوعــات 
ــال نامیــدن يــک طــرف ماجــرا،  ــد. مث ــی کلیدواژه هــای بحــث را درک می کن ــه خوب ــه ای ب ــدۀ حرف ــی اســت. خوانن غرب
بــا نــام جامعــۀ جهانــی، يــا نامیــدن گروه هــای همســو بــا ايــران، بــا عنــواِن »وابســته« و نامیــدن طــرف مقابــل بــا قیــِد 
»متحــد« از جملــه روش هــای بســیار معمــول در ايــن گونــه مقــاالت اســت. بــا ايــن حــال، در تبییــن وضعیــت منطقــۀ 

ســنجار يــا شــنگال، از ديــد طــرف مقابــل ايــران و متحدانــش، مقالــۀ خوبــی اســت.

 MEE ُسداد الصالحی- میدل ايست آی 
 ترجمۀ حیدر سهیلی اصفهانی، مدير گروه مطالعات عراق

ســنجار )شــنگال( خانــه ايــزدی هــای عــراق، بــه عرصــه ای 
بــرای توطئــه و درگیــری تبديــل شــده اســت، مکانــی کــه در 
آن ملت هــا، جاسوســان و جناح هــای مســلح، بــرای کســب 
ــا ايــن حــال، در  جايــگاه و تحکیــم نفــوذ تقــال می کننــد. ب
ــر، در ايــن شــهر مــرزی، دو قــدرت برجســته  ماه هــای اخی

کــه چیرگــی بیشــتری يافته انــد، ايــران و ترکیــه هســتند.
هــر دو، بــا مجموعــه ای از مقام هــای محلــی و فــدرال 
عــراق، رهبــران سیاســی و نظامــی و جناح هــای مســلح 
ــن  ــوا بی ــوازن ق ــم زدن ت ــدون بره ــال ها ب ــه س ــد ک مرتبطن
دو کشــور، بــرای اجــرای برنامه هــای دو کشــور تــالش 

. می کننــد
ــد؛  ــت  آی گفتن ــه میدل ايس ــی ب ــای عراق ــران و مقام ه ناظ
بــا ايــن حــال، عملیــات نظامــی ترکیــه در ســنجار و مناطــق 
پیرامــون، بــا هــدف قــرار دادن گــروه شــبه نظامی کــرد 
پ ک ک و متحــدان محلــِی تحــت حمايــت ايــران، تنش هــا 
ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــش داده، ممک ــه افزاي ــن منطق را در اي

ــود. ــه ش ــی ترکی ــای نیابت ــران و نیروه ــان اي ــری می درگی
 بیــن 

ً
هــر از چنــد گاهــی، درگیری هــای مســلحانه ای عمدتــا

ــی  ــنجار و يک ــه س ــتقر در حوم ــراق مس ــش ع ــای ارت نیروه
ــته  ــاه گذش ــد. م ــی پ ک ک روی می ده ــاخه های محل از ش
ايــن درگیــری هــا بــه مــدت چهــار روز ادامــه داشــت. منابــع 
نظامــی گفتنــد کــه پنــج نفــر از جملــه يــک ســرباز کشــته 

شــدند.
ــت  ــروه دول ــار گ ــالت مرگب ــال حم ــت س ــت هش ــا گذش ب
ــت  ــد از جمعی ــنجار، ۷۰ درص ــه س ــش( ب ــالمی )داع اس
ايــن شــهر همچنــان آواره انــد و آن ســامان، همچنــان ناامــن 

ــت. اس
چنیــن وضعــی، مايــۀ نگرانــی روزافــزون جامعــه بیــن 
المللــی اســت. همــان طــور کــه گــروه بیــن المللــی بحــران، 
ســازمانی فعــال در حوزۀ حل مناقشــه، مســتقر در بروکســل، 
ــه ســبب  ــر خــود آورده اســت: ” ســنجار، ب در گــزارش اخی

میزبانــی گروه هــای مســلح، در رونــدی تصاعــدی، در 
ــرد.” ــرار می گی ــران ق ــه و اي ــن ترکی ــت بی ــون رقاب کان

 آهنربايی برای دسته جات مسلح
ســنجار، در نزديکــی مــرز ســوريه و در ۱۴۰ کیلومتــری 
شــمال غــرب موصــل، يکــی از چنــد شــهری اســت کــه در 
ــکیالت  ــداد و تش ــدرال بغ ــت ف ــۀ دول ــورد مناقش ــه م منطق

ــرار دارد. ــتان ق ــل کردس ــار اربی ــه خودمخت نیم
ــوام  ــا و اق ــش، فرقه ه ــط پیرامون ــنجار و محی ــد در س هرچن
ــد،  ــی می کنن ــان زندگ ــد و همچن ــی می کردن ــادی زندگ زي
ايزدی هــا اکثريــت جمعیــت آن ســامان را تشــکیل مــی 

ــد. دهن
گوســت ۲۰۱۴ در گمنامــی نســبی زندگــی  آن هــا تــا آ
ــنجار را  ــش، س ــان داع ــه جنگجوي ــی ک ــا زمان ــد، ام کردن
ــیعه  ــزدی و ش ــودک اي ــزاران زن، زن و ک ــد و ه ــغال کردن اش
را بــه قتــل رســاندند و اســیر کردنــد. هــزاران نفــر ديگــر بــه 
ســمت غارهــای بــاالی کــوه گريختنــد و در حلقــۀ محاصــرۀ 
داعــش گرفتــار شــدند، تــا ايــن کــه نیروهــای بیــن المللــی 
بــا حمايــت ايــاالت متحــده وارد عمــل شــدند، تــا بــا کمک 

ــد. ــان را عقــب برانن ــی، ســتیزه جوي حمــالت هواي
بــه گفتــۀ يکــی از مقام هــای ارشــد عراقــی بــه MEE، ايــن 
کمــک، بــی هزينــه نبــود. ايــن مقــام گفــت کــه واشــنگتن و 
متحدانــش، گنــاِه پیدايــش داعــش و فروپاشــی ارتــش عــراق 
ــی،  ــوری المالک ــۀ ن ــت های فرقه گرايان ــردِن “سیاس ــه گ را ب
ــنی ها و  ــدن س ــده ش ــیه ران ــه حاش ــت، ب ــر وق ــت وزي نخس
کردهــا و گســترش فســاد و خويشــاوندمحوری در نهادهــای 
دولتــی” می اندازنــد. از ديــد او، آن هــا تــا کناره گیــری 
مالکــی، از مداخلــه نظامــی خــودداری کردنــد. همیــن امــر 
ســبب شــد، مالکــی بــه ســمت شــرق و مشــخصا متحــدان 

ايرانــی اش بچرخــد.
ــه  ــای نخب ــده نیروه ــلیمانی، فرمان ــم س ــن، قاس ــش از اي پی
قــدس، و فرمانــده او در عــراق، ابومهــدی المهنــدس، 
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ــی و  ــلح عراق ــای مس ــروه ه ــن گ ــای بی ــر نبرده  ب
ً
ــخصا ش

داعــش، در اطــراف روســتاها و شــهرهای بــا اکثريــت شــیعه 
ــد. ــارت می کردن ــداد نظ ــمال بغ در ش

گاهــی از  بــه گفتــۀ منبعــی در نخســت وزيری عــراق، او بــا آ
ويژگی هــای جغرافیايــی، قومــی و مذهبــی منطقــه، “درصدد 
جلــب اطمینــان و اعتمــاد ايزدی هــا برآمــد” و  بــا اســتخدام 
صدهــا نفرشــان، شــش گــروه مســلح تشــکیل داد کــه 
همگــی بــه حشــد الشــعبی وابســته بودنــد. همیــن کار را بــا 
ــای  ــر از گروه ه ــی ديگ ــام داد و يک ــنجار انج ــنی های س س

مســلح ســنی وابســته بــه حشــد را تشــکیل داد.
هرچنــد هــر دو نفــر، مهــدی المهنــدس و قاســم ســلیمانی، 
ــکا در  ــین آمري ــدون سرنش ــای ب ــه هواپیم ــان حمل در جري
ژانويــه ۲۰۲۰ کشــته شــده اند، امــا همــه ايــن گروه هــا 
ــر  ــزون ب ــوز در شــنگال و اطــراف آن مســتقر هســتند. اف هن
آن، چنديــن گــروه مســلح برجســته شــیعه، از جملــه کتائــب 
حــزب اللــه و عصائــب اهــل الحق نیــز در مناطــق حدفاصل 

ــده اند. ــتقر ش ــهر مس ــرق ش ــر در ش ــنجار و تلعف س
روابــط بیــن پ ک ک و وابســتگانش از يــک ســو و گروه هــای 
ــم  ــه رغ ــر، ب ــوی ديگ ــعبی از س ــد الش ــۀ حش ــر مجموع زي
ــی  ــتگی ها، مبتن ــداف و وابس ــک، اه ــای ايدئولوژي تفاوت ه

بــر همزيســتی اســت.
بنــا بــه گفتــۀ مســئوالن عراقــی و آمريکايــی و ناظــران 
ــت  ــعبی، حماي ــد الش ــه، حش ــال در منطق ــی فع بین الملل
مالــی، پوشــش دولتــی و پناهگاهــی بــرای پ ک ک و 
شــاخه های ســوريش فراهــم می کنــد، در حالــی کــه پ ک 
ک و همپیمانانــش، مرزهــای ســوريه و مســیرهای قاچــاق را 

ــرات  ــزب دموک ــه و ح ــز، ترکی ــد و نی ــت می کنن ــن امنی تامی
کردســتان را کــه حــزب مســلط در کردســتان عــراق اســت، 

ــد. ــرار می دهن ــار ق ــت فش تح
يکــی از مقام هــای ارشــد عراقــی بــه MEE گفــت: ” حــدود 
20 جنــاح مســلح محلــی و منطقــه ای در شــنگال و اطــراف 
آن وجــود دارد. ايــران نیمــی از آن هــا را کنتــرل مــی کنــد و بــا 

نیمــی ديگر ائتــالف اســتراتژيک دارد.”
“مهنــدس بســیار بــه ايــن منطقــه عالقــه منــد بــود. مــا در آن 

زمــان نمی دانســتیم چــرا.”
بــه گفتــۀ منابــع عراقــی و آمريکايــی، در صــورت لغــو 
تحريم هــا، ايــران بــرای صــادرات گاز بــه اروپــا از راِه بنــادر 

لبنــان و ســوريه برنامه هايــی دارد.
ــۀ  ــتراتژيک، منطق ــر اس ــر، از نظ ــال حاض ــنجار، در ح س
مهمــی بــرای  قاچــاق و تامیــن کاالســت و منابــع مــا گفتنــد 
کــه خــط لولــه گاز بــه بنــدر بانیــاس ســوريه در کرانــۀ دريای 

مديترانــه، از کنــار ايــن شــهر خواهــد گذشــت.
 ايران و ترکیه

يکــی از بازيگــران شــمال عــراق کــه نمی تــوان آن را ناديــده 
ــن  ــت، حــزب دموکــرات کردســتان )KDP( اســت. اي گرف
حــزب، قــدرت پیشــرو در دولــت خودمختار اقلیم کردســتان 
و متحــد ديرينــۀ ترکیــه اســت و همچنیــن، نیروهــای امنیتــی 
ــک  ــتراتژيک نزدي ــای اس ــه آن، در کوه ه ــته ب ــمرگۀ وابس پیش

مرزهــای ســوريه و ترکیــه مســتقر شــده اند.
حــزب دموکــرات کردســتان نیــز ماننــد حشــد الشــعبی، دو 
ــماری از  ــار ش ــکیل داده، در کن ــزدی را تش ــلح اي ــروه مس گ

نیروهــای پیشــمرگه در ســنجار مســتقر کــرده اســت.

در ســپتامبر ۲۰۱۷، ســوم مهرمــاه ۱۳۹۶، حــزب دموکــرات 
ــم  ــرد اقلی ــالش ک ــی، ت ــه پرس ــزاری هم ــا برگ ــتان ب کردس
کردســتان را از عــراق جــدا کنــد کــه باعــث شــد نیروهــای 
ــی  ــعبی، کارزار نظام ــت حشدالش ــا حماي ــراق، ب ــش ع ارت
ــه  ــورد مناقش ــق م ــری مناط ــس گی ــرای بازپ ــترده ای را ب گس
آغــاز کننــد. بــه همیــن ســبب، حــزب دموکــرات کردســتان، 
ــنجار  ــه س ــه، از جمل ــرِض مناقش ــق در مع ــر مناط از سراس

ــرد. ــینی ک ــب نش عق
بــه لطــف اتحــادی کــه مهنــدس، بیــن پ ک ک و گروه هــای 
مســلح عراقــی متخاصــم بــا ترکیــه، تحــت حمايــت ايــران 
ايجــاد کــرد، موازنــه قــوا در ســنجار ، بــه نفــع ايــران تغییــر 
ــازی  ــرای پاکس ــم، ب ــی ه ــه، تالش هاي ــت. البت ــرده اس ک
ــد. در  ــام ش ــلح انج ــتجات مس ــه دس ــر هم ــنجار از ش س
ــر ۲۰۲۰، مهــر مــاه ۱۳۹۹ بغــداد »توافــق ســنجار« را  اکتب
ــه موجــب آن، دســتور خــروج  ــل امضــا کــرد کــه ب ــا اربی ب
ــان  ــراج جنگجوي ــه، اخ ــلح از منطق ــای مس ــه گروه ه هم
ــنجار  ــدن س ــه آن و بازگردان ــته ب ــای وابس پ ک ک و گروه ه

ــد. ــادر ش ــتان ص ــرات کردس ــزب دموک ــت ح ــه مديري ب
ــت  ــورد حماي ــای م ــديد گروه ه ــش ش ــا واکن ــق ب ــن تواف اي
ايــران بــه شکســت انجامیــد. کتائــب حــزب اللــه و عصائب 
ــت  ــودداری و دول ــروج خ ــادگی از خ ــه س ــق، ب ــل الح اه
ــه  ــد ک ــم کردن ــر را مته ــت وزي ــی نخس ــی الکاظم مصطف
کلیــد ســنجار را بــه حــزب دموکــرات کردســتان داده اســت.
بــه گفتــۀ مقام هــای عراقــی، ايــن ناســازگاری، خشــم 
ترکیــه را برانگیختــه اســت و فروپاشــی توافقنامــه ســنجار در 
ــه نظامــی واداشــت. ــه مداخل ــکارا را ب تابســتان گذشــته، آن

از آن زمــان، عملیــات نظامــی ترکیــه بــا هــدف کنــدن ريشــۀ 
ــژه، يگان هــای  ــه وي ــه آن، ب پ ک ک و گروه هــای وابســته ب

مدافــع خلــق YPG از ســنجار، تشــديد شــده اســت.
ــان  ــی زلیخ ــگاه نظام ــه پاي ــکی ب ــالت موش ــخ، حم در پاس
ــده  ــر ش ــد براب ــز، چن ــراق نی ــمال ع ــیقه، ش ــه در باش ترکی

ــت. اس
ناتوانــی دولــت عــراق در توقــف حمــالت متقابــل و ناتوانــی 
ــن،  ــک از طرفی ــه نفــع هــر ي ــه ب ــاالت متحــده در مداخل اي
ــه پیچیدگــی صحنــه کمــک کــرده، همــه ســاکنان منطقــه  ب
را در معــرض حمــالِت طرف هــای درگیــر قــرار داده اســت.
ــده،  ــاالت متح ــح اي ــه صل ــر مؤسس ــون، تحلیلگ ــی ابوع ال
ــری در  ــات، درگی ــر از جزئی ــرف نظ ــت: “ص ــه MEE گف ب
ســنجار میــان ترکیــه و ايــران اســت. اگــر دو کشــور، بــر ســر 
مناطــق نفــوذ بــه توافــق برســند، وضعیــت در آن جــا تثبیــت 

خواهــد شــد.”
ــال  ــه دنب ــه در حــال حاضــر، وضعیــت بهتــری دارد و ب ترکی
ــه ای و  ــط منطق ــت در رواب ــوالت مثب ــرداری از تح ــره ب به
غربــی خــود بــرای عقــب رانــدن ايــران از ســنجار اســت و 
ــظ  ــتاوردهايش را حف ــد دس ــالش می کن ــران ت ــو، اي از آن س

کنــد.
ــای  ــه رويداده ــی ب ــۀ بین الملل ــش جامع ــه گراي ــه ب ــا توج ب
ــه  ــرد ک ــی ک ــون پیش بین ــر، ابوع ــای ديگ ــن و جاه اوکراي
هیــچ دســتآورد يــا اســتقرار بزرگــی در ســنجار روی نخواهــد 
ــودن  ــرای گش ــی ب ــه تالش ــر گون ــال، “ه ــن ح داد و در عی

ــه رو خواهــد شــد”. ــا مقاومــت رو ب ــد، ب جبهه هــای جدي
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